
 

 
 

 

* Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Ηρώων  

*ΤΗΛ: 2734360128                                                        

* Email:litamo@monemvasia.gr 
* Site:www.dltmonemvasias.gr 

 
 

 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  …………………………………... 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………. 

ΑΔΤ:    ………………………………………...…. 

ΗΜ.ΕΚΔ/ΣΗΣΑΔΤ: ………………………….. 

Δ/ΝΣΗ:  …………………………………..….…. 

ΠΟΛΗ:    ………………………………....……… 

Τ.Κ.:  ……………………………………...……… 

ΤΗΛ.ΣΤΑΘΕΡΟ:……………………..……… 

ΚΙΝ:     …………………………………..……...... 

EMAIL: …………………….….…………….… 

Α.Φ.Μ.: ………………………….………….…. 

Δ.Ο.Υ:    ……………………………..………...... 

Παρακαλώ όπως μου επιτρέψετε να ελλιμενίσω το 
σκάφος μου με: 

ΟΝΟΜΑ:   …………………..………………….………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ:…………………………………… 

ΛΙΜ.ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: ..……………………………................ 

ΣΗΜΑΙΑΣ:   ..…………………………………………………… 

ΤΥΠΟΥ:    …..………………………………….………………... 

ΜΗΚΟΥΣ: ..……………….μ ΠΛΑΤΟΥΣ: .......................... μ 

ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ: ....................................................................... μ 

ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ: ..………………………………….…….….. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΟ:    ……/……./2022 

ΕΩΣ  ΚΑΙ:  ……../……./2022 
 

Με την παρούσα ζητώ τον ελλιμενισμό του ανωτέρω σκάφους, για την αιτούμενη χρονική περίοδο. Δηλώνω ότι ο 
ελλιμενισμός θα γίνεται με αποκλειστική δική μου ευθύνη έχοντας γνώση τόσο για τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες όσο και τα βυθίσματα της αιτούμενης θέσεως και του σκάφους μου, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
αιτούμενης θέσης. Συμφωνώ ανεπιφύλακτα, αποδέχομαι και αναλαμβάνω να τηρώ τους όρους & τους κανόνες που 
αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Λιμένων & το Ναυτικό Δίκαιο, καθώς και να συμμορφώνομαι στις υποδείξεις του 
Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας και της Λιμενικής Αρχής. 
Αποδέχομαι επίσης ότι το  Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές (πρόσκρουση, βύθιση, κλοπή, ολική ή 
μερική, κ.α.) οι οποίες πιθανόν να προκληθούν στο σκάφος μου και σε τρίτους, ενόσω είναι ελλιμενισμένο σε χώρο  
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας. 
Σε περίπτωση που εκτελούνται έργα ή δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη & ασφαλή λειτουργία του λιμένα 
το σκάφος θα μεταφέρεται σε νέα θέση μετά από υπόδειξη του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας. Η εγκεκριμένη θέση για το 
ελλιμενισμό του σκάφους δε δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής, τροποποίησης της θέσης του ανωτέρου σκάφους. 

Νεάπολη,……../ ......... /2022 

Ο/ΗΑιτών 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ο ελλιμενισμός του ανωτέρω σκάφους, 

στον λιμένα  …………………………….. 
έως: την   ……/..…/2022  
 
 

 
 
 



Τα  υποβληθέντα στοιχεία  τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός 
679/2016 ΕΕ),  με σκοπό  τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας  και τηρούνται για το απαιτούμενο από την 
νομοθεσία χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο το οποίο κατά 
περίπτωση μπορεί να διατεθεί και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντός ή εκτός του οργανισμού οι οποίες 
εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 
Πολιτική Απορρήτου του Οργανισμού μας (www.prostasiadedomenon.gr/p/litamo/).Υπεύθυνος Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού έχει ορισθεί ο κος Βλάχος Απόστολος με τον οποίο μπορείτε να 
επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 211 11 33 583 ή στο email dpo@prostasiadedomenon.gr. 
 
ΠΑΡΕΧΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε. 679/2016) 
και το Ν 4624/2019 τη ρητή συγκατάθεσή μου και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των 
προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έχω ήδη γνωστοποιήσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας 
(Δ.Λ.Τ.Μ.) για την διεκπεραίωση της παρούσας αίτησης.  

 
ΠΑΡΕΧΩ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ    ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΩ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 

 
Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Ασφαλείας. 

 
Ημερομηνία……../………/2022 

 
                                                                                                               Υπογραφή 

 
 
 

………………………………………. 
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