ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
Αρ. Πρωτ. :…………….

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΑΝΙ

Mooring Request-declaration

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ / ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Details of Ship-Owner :

ΑΦΜ /∆ΟΥ :
VAT No
Διεύθυνση ή έδρα εταιρείας :
Address
ΤΗΛ/FAX. Τel/Fax :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Νame:

Details of Legal Representative

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ :
ΙD No/Passport No
ΤΗΛ./ΚΙΝ. :
Tel /Mobile
Ηλεκ. ∆/νση :
Email

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΚΑΦΟΥΣ/ ΠΛΟΙΟΥ Yacht/Ship’s particulars

OΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥ :
Yacht’s/Ship’s Νame
OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Captain’s name :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: (ΙD No/Passport No) :
ΤΗΛ./ΚΙΝ. Tel /Mobile :
Ηλεκ. ∆/νση

Email :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ
/ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟΥ Registration Number

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
Port of Registry

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
Length Overall

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ
Max Breadth

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
Yacht /ship category

Αναψυχής
(Private)

Επαγγελµατικό
(Chartered)



ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ




AITOYMENH ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ*
(Requested mooring period)


ΑΠΟ

ΣΗΜΑΙΑ

FLAG/NATIONALITY

ΜΕΓΙΣΤΟ (EMΦOΡΤΟ) ΒΥΘΙΣΜΑ
Max Draft

Αλιευτικό
(Professional Fisheries)

Σκάφη Λιμένα
(PORT VESSEL)





From:

ΕΩΣ

To :

*H αιτούμενη χρονική περίοδος ελλιμενισμού δεν πρέπει να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος από το έτος για το οποίο
έγινε η αίτηση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (MUNICIPAL PORT FUND OF MILOS),
ΤΗΛ. TEL : +30 2287022130, email : info@milosport.gr | dltmgrammateia@gmail.com | http://milosport.gr/

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠ0ΒΑΛΛΩ (Attached I submit)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. Αδεια Εκτέλεσης Πλόων (Transit/sailing) permission)
2. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (General Inspection Certificate)
3. Έγγραφο Εθνικότητας
4. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο (insurance

policy)

5. Βεβαίωση εξόφλησης λιμενικών τελών / παροχή νερού ρεύματος
6. Φορολογική ενημερότητα / Tax clearance
7. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
7. Ε.Π.Σ.Α.Π.Α 2023
8. Καταστατικό Εταιρείας
ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (COMMENTS) :

Με την παρούσα ζητώ τον ελλιµενισµό του ως περιγραφόµενου σκάφους, για την αιτούµενη χρονική
περίοδο. ∆ηλώνω ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή και έλαβα πλήρη γνώση του περιεχοµένου του
παρόντος καθώς και των λοιπών όρων στοιχείων που επισυνάπτονται στην παρούσα όπως και κάθε
άλλου εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνεται ή αναφέρεται σε αυτό. Συµφωνώ ανεπιφύλακτα,
αποδέχοµαι και αναλαµβάνω να τηρώ τους όρους και τους κανόνες που αναφέρονται στο Γενικό
Κανονισµό Λιµένων, στο Κώδικα Ναυτικού ∆ικαίου και στις Κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Μήλου.

With this I request the mooring of the described yacht, for the specific period of time. I declare that the
above mentioned facts are true, and all the documents which are included or mentioned in it anf I also
undertake to abide by the conditions and rules set out in the Hellenic General Regulations Ports, the Code of
Maritime Law and the Regulatory Decisions of Municipal Port Fund of Milos.

Ημερομηνία Date

όνομα και υπογραφή
(name and signature )

…….…/……../2019

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Το αίτηµα ελλιµενισµού γίνεται προσωρινά
αποδεκτό ενώ δε γεννά κανένα δικαίωµα
εξασφάλισης θέσης ελλιµενισµού στο αιτούµενο
σκάφος.

Ημερομηνία Date
…….…/……../2019

όνομα και
υπογραφή
(name and signature )

The above mooring request is temporarily
accepted and does not obtain any right to
ensure the mooring.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (MUNICIPAL PORT FUND OF MILOS),
ΤΗΛ. TEL : +30 2287022130, email : info@milosport.gr | dltmgrammateia@gmail.com | http://milosport.gr/

Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έχω ενημερωθεί ότι:
•
•

•

•

•

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση.
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και / ή
διαβατηρίου και / ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ, βιογραφικά σημειώματα (CV),
έγγραφο με τα στοιχεία του IBAN κ.α
Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους
ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την περίπτωση, όπως μελέτη και επεξεργασία
αιτήματος, παροχή υπηρεσιών / αγαθών, κατάρτιση προφίλ, αξιολόγηση
προσφορών, σύναψη συμβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση
αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση, ενημέρωση, έρευνα και στατιστική ανάλυση κ.α
Η παροχή Προσωπικών δεδομένων που με αφορούν στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Μήλου, αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για την
σύναψη σύμβασης και / ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνησή
μου, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός μου.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά
Δεδομένα μου, μόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες του για νόμιμους
σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση με τον Νόμο.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δεδομένα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που
με αφορούν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ενημέρωσης
πρόσβασης
διόρθωσης ή τροποποίησης
διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
περιορισμού επεξεργασίας
γνωστοποίησης
φορητότητας δεδομένων
εναντίωσης στην επεξεργασία
στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μήλου
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή

Η ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε
στη συγκατάθεση μου πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Μήλου ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει έννομο συμφέρον
διατήρησης των Προσωπικών δεδομένων που με αφορούν, το αίτημά μου για ανάκληση και /
ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.
……………………20……….
(Υπογραφή)

