!
ΘΕΣΗ
PLACE

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

………

ΡΕΘΥΜΝΟ 741 00
ΤΕΛ. 2831022408 2831056731 ΦΑΞ 2831056732
E mail lim-reth@otenet.gr
RETHYMNO MUNICIPAL PORT FUND

Αρ. Πρωτ.

…………
Ηµερ/νία/Date.
……………..

RETHYMNO 741 00
ΤΕL. 2831022408 2831056731 FAX 2831056732
E mail lim-reth@otenet.gr
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ DECLARATION – APPLICATION FORM
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ/DATE OF ARRIVAL ………….……………………………………….
O ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- OWNER
ΕΠ/ΜΟ ………………….……….. ΟΝΟΜΑ ………………..………. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ …………..…………..
SURNAME
FIRST NAME
FATHER NAME
Α.Δ.Τ./ /ID CARD/./ No…………..…………… ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/PASP. …………..……………
ΑΦΜ/VAT NUMBER. ……………………….. Δ.Ο.Υ. /TAX OFFICE ……………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ADDRESS. …………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛ. /TEL. - FAX…………………………………………………………………………………………………
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/E-MAIL. ……………………………………………………………………………
Παρακαλώ να εγκρίνετε το δικαίωµα ελλιµενισµού του σκάφους µου όπως περιγράφετε παρακάτω. Επιθυµώ δε την
πρυµνοδέτηση, πλαγιοδέτηση στην ΜΑΡΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ από ……………………. µέχρι …………………….
Επιθυµώ παροχή: Ηλεκτροδότησης
(electricity)
I require:
Υδροδότησης
(water )

( )
(

)

ηµέρες
(days)
ηµέρες
(days)

(

)

(

)

Δηλώνω δε ότι συµφωνώ µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνου για
τον ελλιµενισµό την διάθεση των αγκυροβολίων, την χρήση των εγκαταστάσεων και των ευκολιών της ΜΑΡΙΝΑΣ.
Επίσης δηλώνω ότι είµαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του παρακάτω περιγραφόµενου σκάφους κατά την
παραµονή του στην Μαρίνα Ρεθύµνου.
I request the approval of mooring/berthing alongside for my boat as described below .
I wish to mooring /berthing alongside/ from …………………………. to …………………………. I declare that
I fully agree with the terms and conditions of Port Authority of Rethymno for mooring, using installation and facilities of marina.
I also declare that I am exclusively responsible for the safety of below described yacht during her stay at Rethymno marina.
Όνοµα σκάφους
Προηγούµενα ονόµατα
Σηµαία
Yacht name ………………………… Previous names
……………………… Flag …………………...
Ολικό µήκος
Πλάτος
Length overall …………………………. Max breadth

Βύθισµα
……………………… Max draft ……………….

Ολική χωρητικότητα
Καθαρή χωρητικότητα
Έτος ναυπήγησης
Gross Tonnage ………………………… Net tonnage
……………………… Year of built …………….
Είδος σκάφους (Μηχανοκίνητο, Θαλαµηγό, Ιστιοφόρο µε βοηθ. µηχανή, µε 2 ή περισ. Γάστρες κλπ.
Type (motor, sailing, with auxiliary engine, multy hull etc. ………………………………………………………….
Δροµολόγιο ηµερόπλοιου/One day trip boat route……………………………………………………….……………
Ασφάλεια/Insurance……………………………………..
Λιµάνι νηολογήσεως
Αριθ. νηολογήσεως Δ.Δ.Σ.
Επαγγελµατικό/Professional
Port of registry ……………………….. Registration No Call Sing ..………………….
………………
Ιπποδύναµη µηχανής
Αριθµ. µηχανών τύπος
Αριθµ.κλινών
Engine H.P. ………………………… Number and type of engine …………………. Number of berths………..
Χωρητικότητα δεξαµ. ακαθάρτων
Εγκατάσταση επεξεργ. λυµάτων
Χηµική τουαλέτα
Capacity of slops tanks ……………….. Sewage treatment ……………………………. Chemical toilet ………….

Ονοµατεπώνυµο Κυβερνήτη – Διεύθυνση – Τηλέφωνο
Skipper’ s name - address – telephone ………………………………………………………………………………..
Ονοµατεπώνυµο αντιπροσώπου - Διεύθυνση – Τηλέφωνο
Representative’ s name in Greece – Address – Telephone …………………………………………………………...
ΤΟΠΟΣ /PLACE- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
……………………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ /SIGNATURE
…………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
STATEMENT OF REPRESENTATIVE
Ο υπογράφων ……………………………………..…………………. Του ……………………………………………
Αριθµ. Ταυτότητας………………..…Κάτοικος ….……..…………. Οδός ………….……………… Αριθ. …….....
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι την εκπροσώπηση / αντιπροσώπευση της Θ/Γ …………………...…………......
Σηµαίας …………………………. Και αναλαµβάνω τις ευθύνες και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη προς την Μαρίνα
Ρεθύµνου κατά τον χρόνο που θα εκπροσωπώ / αντιπροσωπεύω αυτόν.
Η υπευθυνότητά µου ισχύει µέχρι της γραπτής ανάκλησης και γνωστοποίησής της εγγράφως στα γραφεία της
Μαρίνας Ρεθύµνου.
ΡΕΘΥΜΝΟ ………………
Ο ΔΗΛΩΝ

…………………………………

