ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ - CHARTER PARTY
Υπεγράφη την / Signed on the:
Όνομα Πλοίου / Name of Vessel:
Αριθμός Νηολ./ Register No:

……/……/20…..
…………………..
……...…………...

στo / at: …………………………..
Λιμένας Νηολόγησης/Port of Registry:
Σημαία / Flag:

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

Kωδ. Ναύλου: ……/…….

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ / THE CONTRACTING PARTIES
Α. Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο:
……………………………………………………………………..……
Ship owner or by the Authority of the Ship owner:
Διεύθυνση / Address:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Αρ.Ταυτότητας/identity card No:
…………………………
ή Αριθ.διαβ/ρίου/ or Passport No:
………………………………………...
Α.Φ.Μ / Τax Number:
…………………………
Αρμόδια Δ.Ο.Υ / Tax Office:
………………………………………...
Τηλέφωνο/telephone:
…………………………
Fax No: ………
…………
Email:
……………………...…………
Β. Ναυλομεσίτης ή Ναυτικός Πράκτορας ή τουριστικό Γραφείο ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (διαγράφεται ανάλογα), κατόπιν της έγγραφης
συγκατάθεσης του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή (του πεδίου Α του παρόντος) δια της υπογραφής του στο αντίστοιχο πεδίο κατωτέρω:
Broker or Shipping Agent or Tourist Office or authorized person by any of the above mentioned parties (cross out accordingly), after the written
consent of the Ship owner (as mentioned above in field A) proved by his signature to the relevant field below:
…………………………………………………………………………………………………………..…………
Διεύθυνση / Address:
ή Αριθ.διαβ/ρίου/ or Passport No:
………………………………………..……
Αρ.Ταυτότητας/identity card No:
…………………………
Αρμόδια Δ.Ο.Υ / Tax Office:
…………………………………................
Α.Φ.Μ / Τax Number:
……………………
Fax Νο: ..........
Email:
Τηλέφωνο/telephone:
...............
…………………………………
Γ/C. Ναυλωτής / Charterer:
Διεύθυνση/ Address:
Αρ.Ταυτότητας/identity card No:
Α.Φ.Μ / Τax Number:
Τηλέφωνο/telephone :

…………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………
ή Αριθ.διαβ/ρίου/ or Passport No:
……………………………………..………
…………………………
Αρμόδια Δ.Ο.Υ / Tax Office:
……………………………………………..
…………………………
Fax No: ………
Email:
…………………………………
……………

Δ/D. Περίοδος Ναυλώσεως / Charter Period: Από/From:

.../…/…. ..:.. πμ/μμ am/pm
Μέχρι/To:
.../.../…...
..:.. πμ/μμ am/pm
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ποσό ολογράφως:……………………………………………………………

Λιμένας/Χώρα παράδοσης του πλοίου/Check in Port/Country:
Λιμένας/Χώρα επαναπαράδοσης του πλοίου/Check out Port/Country:
Συνολικός Ναύλος /Charter Freight in total:………………………(€)

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

Υπογράφεται από τον Πλοιοκτήτη/Εφοπλιστή
Signed by the Owner

Υπογράφεται από τον Ναυλωτή
Signed by the Charterer

Υπογράφεται από το Ναυλομεσίτη/Ναυτικό
Πράκτορα/Τουριστικό Γραφείο
Signed by the Broker/Shipping Agent/Tourist
Office

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Την

…/…/20…. το παρόν ναυλοσύμφωνο του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ………………………………………………………………………………….

Λιμένας Νηολόγησης……………………. Αρ. Νηολογίου……….. με αριθμό πρωτ. αδείας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής Φ…... .1/……./…..…..
και Αριθμό Μητρώου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Α.Μ.Ε.Π.Α) ………………………………………….., που αφορά Ναύλωση (διαγράφεται ανάλογα):
α. με λιμένα εκκίνησης της ημεδαπής (σύμφωνα με την παρ. 2(α) της παρούσας)
β. με λιμένα εκκίνησης της αλλοδαπής (σύμφωνα με τις παρ. 2(β) και (δ) της παρούσας )
γ. πραγματοποιηθείσα εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή (σύμφωνα με τις παρ. 2(γ) και (δ) της παρούσας)
και κατατέθηκε αντίγραφο αυτού στη Λιμενική Αρχή.

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ…………………………………………………..
(Τ.Σ.Υ.)

