
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ                       

Τηλέφωνα      : 22990- 20183, 20130

Fax                     : 22990- 20182

email:  ltameio@markopoulo.gr

   Αρ. Πρωτ. : …………........…………..                                                                               

                                                                                                                                                             

Ημερομήνια : ……………........………..   

                                                ΑΙΤΗΣΗ

                                                                                                                                     

□ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ  ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

□ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Επώνυμο : …………………………………………………....

………………………………………………………………........

Όνομα      : …………………………………………………....

………………………………………………………………........

Όνομα πατέρα : …………………………………………...

Όνομα μητέρας : …………………………………………..

Όνομα συζύγου : ………………………………………....

Δ/νση κατοικίας : ………………………………………...

……………………………………………………………….......

Δημότης : …………………………………………………....

Περιοχή : ………………………………………………….....

Τ.Κ. : ……………………………………………………….......

Τηλέφωνο σταθερό : …………………………………....

Τηλέφωνο κινητό : ………………………………….......

                                      ΠΡΟΣ 

             ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σας δηλώνω ότι επιθυμώ να ελλιμενίσω το υπ’ 

ιδιοκτησίας μου στο λιμάνι :  

                   □ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΛΟΥ - □ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

                                       □ ΒΟΥΡΚΑΔΙ

Όνομα σκάφους : …………………………………….................

Αρ. Λεμβ. – ΒΕΜΣ – Νηολ. : …………………………. ...........

Είδος σκάφους : ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Α/Κ                                    

                                                                                                                                                                                                    

Μήκος x Πλατος x Υψος : .......... x ……….. x ……….

Υλικό κατασκευής : ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΠΝΕΥΣΤΟ – ΞΥΛΙΝΟ

Χρώμα σκάφους : …………………………………………..........

Κατασκευαστής μηχανης : ………………………………........

…………………………………………………………………................

Α.Δ.Τ. : ……………………………………………………......

Ημερ. Γέννησης : ………………………………………….

Τόπος γέννησης : ………………………………………...

Α.Φ.Μ. : ……………………………………………………...

Δ.Ο.Υ. : …………………………………………………….....

Επάγγελμα : …………………………………………….....

Δ/νση εργασίας :…………………………………………..

……………………………………………………………….......

Τηλέφωνο εργασίας : …………………………………..

Τύπος – είδος μηχανής : ΕΞ/ΒΙΑ – ΕΣ/ΒΙΑ – ΕΣΩΕΞ/ΒΙΑ                                                                                                                                                    

– Β/Κ – Π/Κ                                                                                                                        

Ιποδύνναμη (HP) : …………………………………………

Ταχύπλοο :                           ΝΑΙ – ΟΧΙ 

Χώροι ενδιαίτησης            ΝΑΙ – ΟΧΙ

Σημαία : ……………………………………………………..............

Αριθμός προηγούμενης θέσης : ……………………….......

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.....................................................................                    

.....................................................................          

..........................................................................

................................................................

Επισυνάπτονται :

1. Φωτ/φο Πλόων ή Π.Γ.Ε.              (φ. 02) □

2. Φωτ/φο Ταυτότητας                   (φ. 01) □

3. Φωτ/φο λογαρ. ΔΕΗ                    (φ. 01) □

4. Φωτ/φο Λ/T προηγ. Έτους          (φ. 01) □

5. Φωτ/φο Ασφάλειας                     (φ. 01) □

6. Φωτ/φο TΕ.ΠΑ.Η                         (φ. 01) □
(για τα σκάφη άνω των 7 μέτρων)

Ημερομηνία κατάθεσης : ……………………………….........

         Ώρα κατάθεσης : ………………………………....                                                                                                                 

Ο ΑΙΤΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ : ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ                                                                            



ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΡΟΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

• Κατά την διαδικασία παραχώρησης των νέων θέσεων προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες θέση για όλο το έτος                                                                     

&  οι δημότες.      

• Δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς στις θέσεις γι’ αυτό και παραχωρούνται κάθε χρόνο.

• Οι θέσεις ΔΕΝ μεταβιβάζονται με την πώληση του σκάφους και υποχρεούμαι να δηλώνω την πώληση του στο Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. αν 

είναι εντός έτους.

• Διατήρηση θέσης κατά την αλλαγή σκάφους ισχύει μόνο για ακριβώς ιδίων διαστάσεων ή μικρότερο & ο ιδιοκτήτης υποχρεούται 

να προσκομίσει τα στοιχεία του ΝΕΟΥ σκάφους στο Δ.Λ.Τ.Μ.Μ..

• Το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. έχει δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στις θέσεις ελλιμενισμού.

• Το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. δε φέρει ευθύνη για κλοπή - φθορά - ζημιές.

•  Οι ιδιοκτήτες σκαφών οφείλουν να τηρούν την προβλεπόμενη κείμενη νομοθεσία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση  θα 

ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή Μαρκοπούλου και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις. 

•  Διευκρινίζεται ότι οι παραχωρούμενες θέσεις δεν επιτρέπεται να παραχωρούνται σ' άλλο πρόσωπο.

•  Σε περίπτωση που δεν θα γίνεται χρήση από τον δικαιούχο λόγω βλάβης του σκάφους ή για οποιαδήποτε αιτία θα πρέπει να  

ειδοποιείται  εγγράφως το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. 


