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ΟΡΟΙ ΝΑΤΛΟΤΜΥΩΝΟΤ
Άρθρο 1: Φρόνοσ εκκίνηςησ και λήξησ τησ ναύλωςησ.
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ςυμφωνεύ να ναυλώςει το μη επανδρωμϋνο ςκϊφοσ και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ να ναυλώςει το ανωτϋρω αναφερόμενο μη επα νδρωμϋνο ςκϊφοσ
(ςτο εξόσ αποκαλούμενο «το Σκϊφοσ») για την περύοδο που αναφϋρεται ανωτϋρω και ξεκινϊ από την αναφερόμενη ώρα κατϊ την ημϋρα εκκύνηςησ και λόγει την
αναφερόμενη ώρα παρϊδοςησ κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ, για το ποςόν που αναφϋρεται ανωτϋρω. Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ςυμφωνεύ να μην ςυνϊψε ι καμύα ϊλλη ςυμφωνύα
ναύλωςησ για το Σκϊφοσ για την ύδια περύοδο.
Αρθρο 2: Ιςχύσ Ναυλοςυμφώνου
Η υπογραφό αυτού του Ναυλοςυμφώνου (ό η επύςημη ηλεκτρονικό αποδοχό του μϋςω διαδικτύου) από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ και/ό τουσ ΝΑΥΛΟΜ ΕΣΙΤΕΣ, τύθεται ςε ιςχύ
και δεςμεύει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςτισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται κατωτϋρω και μόνο υπό τον όρο ότι ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα εξωφλόςει τα ποςϊ των
πληρωμών όπωσ αυτϊ αναφϋρονται κϊτω από τουσ τύτλουσ «Συνολικόσ Ναύλοσ/Εγγύηςη» και «Αλλεσ χρεώςεισ και Τρόποι Πληρωμόσ» ανωτϋρω.
Αρθρο 3.α: Παράδοςη.
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ςυμφωνεύ ςτα εξόσ:
Να εξοπλύςει το Σκϊφοσ και να το παραδώςει ςτον ΝΑΥΛΩΤΗ, χωρύσ πλόρωμα, ςτο νερό, καθαρό, ϋτοιμο για πλεύςη, με όλουσ τουσ μη χανιςμούσ και τον εξοπλιςμό που
αναφϋρονται ςτο φυλλϊδιο του Σκϊφουσ, τη ςελύδα παρουςύαςησ ςκϊφουσ εντόσ τησ ιςτοςελύδασ www.sirios-yachts.gr, καθώσ και την λύςτα απογραφόσ εξοπλιςμού,
αξιόπλοο, και ςε ϊριςτη κατϊςταςη λειτουργύασ, ςτο λιμϊνι εκκύνηςησ.
Άρθρο 3.β: Αςφάλιςη
Να αςφαλύςει το Σκϊφοσ και τον εξοπλιςμό του ϋναντι πυρκαγιϊσ, ναυτικών κινδύνων, πρόςκρουςησ, ζημύεσ προσ τρύτο υσ,θαλϊςςιασ ρύπανςησ και ϋναντι μερικόσ ό
ολικόσ απώλειασ και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα απαλλαγεύ ωσ εκ τούτου από κϊθε ευθύνη η οπούα καλύπτεται από το αναφερόμενο Αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο, με τον όρο ότι
αυτό η απώλεια ό ζημύα δεν οφεύλεται ςε καμύα πρϊξη ςοβαρόσ αμϋλειασ ό ηθελημϋνησ παρϊλειψησ εκ μϋρουσ του ΝΑΥΛΩΤΗ. Εϊν ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ παραλεύψει ό
προτιμόςει να μην κϊνει ϋνα τϋτοιο Αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο, θα επωμιςθεύ τισ ύδιεσ ευθύνεσ, ωσ εϊν το Σκϊφοσ όταν αςφαλιςμϋνο, αλλϊ δεν θα ϋχει καμύα ευθύνη για
την απώλεια ό τισ ζημιϋσ που θα αφορούν ςτην προςωπικό περιουςύα του ΝΑΥΛΩΤΗ ό για τον τραυματιςμό του ΝΑΥΛΩΤΗ ό τα πρόςωπα που βρύςκοντα ι επύ του
ςκϊφουσ με την ϊδειϊ του.
Άρθρο 3.γ: Καθυςτερημένη παράδοςη – Επιπλέον καθυςτέρηςη
Να φροντύςει και να προςπαθόςει με κϊθε τρόπο να παραδώςει το Σκϊφοσ ςτην ημερομηνύα και ώρα ςτο λιμϊνι εκκύνηςησ που αναφϋρεται ςτο Ναυλοςύμφωνο, αλλϊ
αν για οποιονδόποτε λόγο το Σκϊφοσ δεν εύναι διαθϋςιμο, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ϋχει το δικαύωμα να επιλϋξει από μια από τισ ακόλουθεσ επιλογϋσ:
Ι. Με τον όρο ότι ο επόμενοσ Ναύλοσ του Σκϊφουσ το επιτρϋπει και ότι ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ςυμφωνεύ, μπορεύ να παραταθεύ η
Περύοδοσ Ναύλωςησ για το ύδιο χρονικό διϊςτημα που καθυςτϋρηςε η παρϊδοςη.
ΙΙ. Να μεύνει η ςυμφωνημϋνη ημερομηνύα λόξησ τησ ναύλωςησ που αναφϋρεται ςτο Ναυλοςύμφωνο, χωρύσ αλλαγό, και ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ να επιςτρϋψει ςτον ΝΑΥΛΩΤΗ
το ποςόν που αντιςτοιχεύ ςτισ ημϋρεσ καθυςτϋρηςησ, κατϊ την αναλογύα που αντιςτοιχεύ ςτο ςυνολικό ποςό τησ ναύλωςησ.
ΙΙΙ. Εϊν η καθυςτϋρηςη ςτην παρϊδοςη υπερβαύνει το ϋνα τϋταρτο (1/4) του ςυνολικού χρόνου του Ναύλου, το Ναυλοςύμφωνο θα ακυρωθεύ και θα επιςτραφεύ ςτον
ΝΑΥΛΩΤΗ το ςύνολο του ποςού που πληρώθηκε για τον Ναύλο αυτό. Σε οποιαδόποτε από τισ επιλογϋσ που αναφϋρονται ςτο ΄Αρθρο αυτό , κανϋνα από τα δύο μϋρη δεν
θα υποχρεωθεύ να πληρώςει ςτο ϊλλο καμύα ϊλλη αποζημύωςη για απώλεια ό ζημιϊ, η οπούα θα εύναι αποτϋλεςμα τησ περικοπόσ ό τησ ακύρωςησ αυτού του
Ναυλοςυμφώνου.
Άρθρο 4.α: Επιςτροφή του κάφουσ και Καθυςτερήςεισ
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ
Να επιςτρϋψει το Σκϊφοσ ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςτο λιμϊνι παρϊδοςησ, καθαριςμϋνο, με όλο του τον εξοπλιςμό, ςτην ύδια καλό κατϊςταςη όπωσ το παρϋλαβε, και την
ώρα που αναφερεται ςτο Ναυλοςύμφωνο, αλλϊ – εκτόσ αν το Σκϊφοσ ϋχει υποςτεύ ολικό απώλεια – εϊν για κϊποιο λόγο δεν παραδώςει το Σκϊφοσ ςτην ημερομηνύα και
ώρα που αναφϋρεται ανωτϋρω, θα πληρώςει ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ επιςταλύεσ κατ’ αναλογύα του ποςού του Ναύλου ανϊ ημϋρα, που ϋχει ςυμ φωνηθεύ ςε αυτό το
Ναυλοςύμφωνο, αυξημϋνο κατϊ 50% για κϊθε μϋρα ό μϋροσ ημϋρασ μετϊ την ςυμφωνημϋνη, ϋωσ ότου παραδοθεύ το Σκϊφοσ. Εϊν αφόςει το ςκϊφοσ ςε κϊποιο ϊλλο
μϋροσ εκτόσ του ςυμφωνημϋνου, θα πληρώςει ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ όλα τα ϋξοδα που θα προκύψουν από την μεταφορϊ του Σκϊφουσ προσ το λιμϊνι παρϊδοςησ και
επιςταλύεσ αναλογικϊ ωσ ανωτϋρω για τον αριθμό των ημερών που θα χρειαςτούν για την μεταφορϊ, καθώσ και για οποιαδόποτε απώλεια ό ζημιϊ που δεν καλύπτεται
από το Αςφαλιςτόριο Συμβόλαιο, και η οπούα μπορεύ να ςυμβεύ ςτο ςκϊφοσ μϋχρι την παραλαβό του από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Άρθρο 4.β: Προκαταβολή και Εγγύηςη
Να δώςει προκαταβολό ωσ εγγύηςη ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ κατϊ την παραλαβό του Σκϊφουσ το ποςό 2000€, ώςτε να καλυφθεύ ολικϊ ό εισ μϋρο σ οποιαδόποτε απαύτηςη
του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςε περύπτωςη τυχόν απώλειασ ό ζημιϊσ ςτο Σκϊφοσ και/ό ςτον εξοπλιςμό του, μη ανακτόςιμη ςύμφωνα με το αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο και το
΄Αρθρο 3β ανωτϋρω και για όποια απαύτηςη του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τoυ ΄Αρθρου 4α ωσ ανωτϋρω. Η εγγύηςη που αναφϋρεται πιο πϊνω θα
επιςτραφεύ ςτον ΝΑΥΛΩΤΗ, ςύμφωνα με τουσ ανωτϋρω όρουσ, αφού το Σκϊφοσ, ο εξοπλιςμόσ του και η λύςτα απογραφόσ ελεγχθούν από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ και δεν
ςυντρϋχει κϊποιοσ απο τουσ ανωτϋρω όρουσ.
Άρθρο 4.γ: Περιοριςμοί ςτη χρήςη του κάφουσ ύνθεςη των ςυνοδών του Ναυλωτή και Περιοριςμοί Πλεύςησ
Να μην χρηςιμοποιόςει το Σκϊφοσ για αγώνεσ ό για την ρυμούλκηςη ϊλλου ςκϊφουσ, εκτόσ ςε περύπτωςη ανϊγκησ, ό γενικϊ για κανϋν αν ϊλλο ςκοπό εκτόσ από την
προςωπικό αναψυχό του ΝΑΥΛΩΤΗ και τησ παρϋασ του η οπούα δεν μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει λιγότερο από ΕΝΑΝ (1) διπλωματούχο καπετϊνιο και ΕΝΑ (1) ϋμπειρο
μϋλοσ του πληρώματοσ, αλλϊ όχι περιςςότερουσ από το μϋγιςτο αριθμό ατόμων που αναφϋρεται ςτην κατϊςταςη επιβαινόντων, κατϊ την πλεύςη, ό να κοιμύςει ςτο
ςκϊφοσ πλόρωμα/ϊτομα εκτόσ από αυτϊ που εμφανύζονται κατα τον απόπλου του Σκϊφουσ ό να επιτρϋψει να πλεύςει ςε περιοχϋσ εκτόσ των θαλαςςύων περιοχών που
αναφϋρονται ςτο Ναυλοςύμφωνο ό να υπενοικιϊςει το Σκϊφοσ χωρύσ ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, επομιζόμενοσ όλεσ τισ νομικϋσ και ποινικϋσ ευθύνεσ
που του αναλογούν.
Αρθρο 4.δ: Σήρηςη των Εθίμων και των Νόμων περί υποβρυχίων καταδύςεων
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ ςτην απαγόρευςη οποιουδόποτε ατόμου επύ του ςκϊφουσ να προβεύ ςε ενϋργειεσ ενϊντια ςτα ϋθιμα και τουσ νόμουσ τησ Ελλϊδοσ ό
οποιαςδόποτε χώρασ ό ενϊντια ςτουσ νόμουσ περύ αλιεύασ ό υποβρύχιασ κατϊδυςησ ό να ψϊχνει και/ό να οικειοποιεύται αντικειμϋνω ν αρχαιολογικόσ φύςησ ό αξύασ και
ότι ςτην περύπτωςη που προβεύ ςε τϋτοιεσ ενϋργειεσ, το Ναυλοςύμφωνο αυτό θα λόξει αμϋςωσ, αλλϊ με πϊςα επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, και ότι ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα επωμιςθεύ ο ύδιοσ οποιεςδόποτε ευθύνεσ καταλογιςθούν, και θα εύναι ο ύδιοσ υπεύθυνοσ ϋναντι των οικεύων Αρχών.
Άρθρο 4.ε: υμφωνία για ρυμούλκηςη του κάφουσ
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ να λϊβει κϊθε δυνατό μϋτρο και προφύλαξη ώςτε να αποφύγει να φϋρει το Σκϊφοσ ςε τϋτοια κατϊςταςη που το Σ κϊφοσ θα χρειαςτεύ
ρυμούλκηςη από κϊποιο ϊλλο ςκϊφοσ, αλλϊ εϊν παρουςιαςτεύ μια τϋτοια ανϊγκη παρ’όλεσ τισ προςπϊθειεσ του ΝΑΥΛΩΤΗ, θα πρϋπει να διαπραγματευτεύ και να
ςυμφωνόςει εγγρϊφωσ με τον καπετϊνιο του ϊλλου ςκϊφουσ για το κόςτοσ τησ ρυμούλκηςησ αυτόσ, προτού επιτρϋψει την ρυμούλκηςη του Σκϊφουσ.
Άρθρο 4.ςτ: Περιοριςμοί κατά την έξοδο από το Λιμάνι
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ ςτο να μην βγεύ από το λιμϊνι ό το αγκυροβόλιο εϊν η δύναμη του αϋρα ϋχει προβλεφθεύ ότι θα εύναι πϊνω απ ό ϋξι (6) Μπωφόρ ό εϊν το
Λιμεναρχεύο ϋχει δώςει απαγόρευςη απόπλου ό εϊν το Σκϊφοσ ϋχει ζημιϋσ που δεν ϋχουν επιςκευαςθεύ, ό εϊν ϋνα από τα ζωτικϊ του μϋρη, όπωσ π.χ. η μηχανό, τα πανιϊ,
τα ξϊρτια, η αντλύα ςεντύνασ, οι ϊγκυρεσ, τα φώτα πλεύςησ, η πυξύδα, ο εξοπλιςμόσ αςφαλεύασ κτλ. δεν εύναι ςε καλό κατϊςταςη ό χωρύσ ρεζϋρβα επαρκών καυςύμων ό
γενικϊ όταν οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ ό η κατϊςταςη του Σκϊφουσ ό του πληρώματόσ του ό ο ςυνδυαςμόσ αυτών ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια του Σκϊφουσ και του
πληρώματόσ του εύναι αμφύβολα.
Αρθρο 4.z: Περιοριςμοί ςτην χρήςη των πανιών, περιοριςμοί ςτον πλου
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ να μειώςει την επιφϊνεια των πανιών όταν χρειαςτεύ, και να μην επιτρϋψει να βρεθεύ το Σκϊφοσ να πλϋει με πανιϊ μεγαλύτερα από αυτό που
εύναι αςφαλϋσ για μια ευχϊριςτη πλεύςη, ώςτε το Σκϊφοσ να ταξιδεύει χωρύσ υπερβολικό ζόριςμα και πύεςη ςτα ξϊρτια και τα πανιϊ, να μην ταξιδεύει το Σκϊφοσ ςε
περιοχϋσ που δεν εύναι επαρκώσ ςημειωμϋνεσ ςτουσ χϊρτεσ που διαθϋτει, ό χωρύσ να ϋχει προκαταβολικϊ μελετόςει τουσ χϊρτεσ τησ περιοχόσ ό ϊλλα ϋντυπα βοηθόματα
που βρύςκονται ςτο Σκϊφοσ, να μην ταξιδεύει το Σκϊφοσ την νύχτα χωρύσ την λειτουργύα όλων των φώτων πορεύασ, και χωρύσ επαρκό επαγρύπνηςη/παρακολούθηςη
του ορύζοντα, ςτη γϋφυρα ό το κατϊςτρωμα.

Αρθρο 4.η: Ημερολόγιο γέφυρασ
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ να κρατϊει ενόμερο ϋνα ημερολόγιο γϋφυρασ, ςημειώνοντασ κϊθε μϋρα το λιμϊνι προςϋγγιςησ, την κατϊςταςη του Σκϊφουσ και του
εξοπλιςμού του, οποιαδόποτε αλλαγό ςτη ςύνθεςη του πληρώματοσ κατϊ την πλεύςη, τακτικϊ, τον καθοριςμό του χρόνου, τισ καιρικϋ σ ςυνθόκεσ, το πρόγραμμα
πλεύςησ και τισ ώρεσ λειτουργύασ τησ μηχανόσ.
Άρθρο 4.ι: Δρομολόγιο
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ ςτον προγραμματιςμό και την πραγματοπούηςη του δρομολογύου του Σκϊφουσ με τϋτοιον τρόπο ώςτε να φθϊνει ςτο πιο απομεμακ ρυςμϋνο
ςημεύο προοριςμού, από το ςημεύο όπου θα πρϋπει το Σκϊφοσ να επιςτραφεύ ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (λιμϊνι παρϊδοςησ), μϋςα ςτο πρώτο τρύτο (1/3) τησ Περιόδου του
Ναύλου, και ότι δύο ημϋρεσ πριν την λόξη του Ναυλοςυμφώνου, το λιμϊνι αγκυροβόληςησ ςτο οπούο θα βρύςκεται δεν θα ξεπερνϊ ςε απόςταςη τα 40 Ναυτικϊ Μύλια
από το ςημεύο ςτο οπούο το Σκϊφοσ θα πρϋπει να επιςτραφεύ ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Αρθρο 4.κ: Αναφορά για την Θέςη και Κατάςταςη του κάφουσ
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ να κϊνει τηλεφωνικό ό τηλεγραφικό αναφορϊ ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςε λογικϊ χρονικϊ διαςτόματα (κϊθε 3 ημϋρεσ) ςχετικϊ με την θϋςη που
βρύςκεται το Σκϊφοσ και την κατϊςταςό αυτού και των επιβαινόντων, καθώσ και ςτην περύπτωςη που ϋχει γύνει κϊποια ζημιϊ ςτο Σκϊφοσ
Αρθρο 4.λ: Πληροφορίεσ
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ςυμφωνεύ ςτο να αποκτόςει την γνώςη λειτουργύασ και ςωςτόσ χρόςησ του Σκϊφουσ από οποιοδόποτε ϋντυπο υλικό το οπούο θα αναφϋρεται ςτην
ςωςτό χρόςη του Σκϊφουσ και τισ ςυνθόκεσ ςτην περιοχό που θα ταξιδϋψει και που θα του ϋχει δώςει ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ.
Αρθρο 5: Προςόντα Ιςτιοπλοίασ του Ναυλωτή
Για την περύπτωςη όπου ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ (ό οιοςδόποτε από τουσ προςκεκλημϋνουσ του) θα εκτελεύ χρϋη Καπετϊνιου, το ναυλοςύμφωνο αυτό υπογρϊφεται υπό τον όρο
ότι ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ (ό ο ςχετικόσ προςκεκλημϋνοσ του) ϋχει τα κατϊλληλα προςόντα ιςτιοπλούασ, ναυτικόσ ικανότητασ και ναυςιπλοΐασ όπωσ γραπτϊ ϋχει αναφϋρει, και
ςτην περύπτωςη λϊθουσ, παρϊλειψησ ό παρερμόνευςησ που θα ανακαλυφθεύ, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ϋχει το δικαύωμα να δώςει λόξη ςτο Ναυλοςύμφωνο αυτό αμϋςωσ και
να κρατόςει τα χρόματα του Ναύλου. Για την περύπτωςη όπου ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ (ό οιοςδόποτε από τουσ προςκεκλημϋνουσ του) δεν θα εκτελ εύ χρϋη Καπετϊνιου, θα
ιςχύουν το Άρθρο 6 ό/και ο Πρόςθετοσ Όροσ (β).
Αρθρο 6: Δοκιμή προςόντων Ιςτιοπλοίασ από τον Ναυλωτή και το πλήρωμά του
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ (ό οι αντιπρόςωπού του) μπορεύ να ζητόςουν από τον ΝΑΥΛΩΤΗ και το πλόρωμϊ του να επιδεύξουν τα προςόντα τουσ ςτ ην αςφαλό χρόςη και
ναυςιπλοΐα του Σκϊφουσ με το να πλεύςουν το Σκϊφοσ ςτην θϊλαςςα με τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (ό τον αντιπρόςωπό του) επύ του Σκϊφουσ και ςτην π ερύπτωςη που ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ και/ό το πλόρωμϊ του δεν ικανοποιόςει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ςτον τομϋα αυτόν, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεύ να λόξει το Ναυ λοςύμφωνο αυτό, όπωσ αναφϋρεται
ςτο ‘ Αρθρο 5 ανωτϋρω ό να επιβιβϊςει ςτο Σκϊφοσ καπετϊνιο, εϊν υπϊρχει κϊποιοσ διαθϋςιμοσ και ο οπούοσ θα εύναι δεκτόσ και από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ και από τον
ΝΑΥΛΩΤΗ, με χρηματικό επιβϊρυνςη του ΝΑΥΛΩΤΗ, για όςεσ ημϋρεσ θα θεωρόςει απαραύτητεσ ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ, για την αςφϊλεια του Σκϊφουσ και των επιβατών
του, και όςοσ χρόνοσ χρειϊζεται για την δοκιμό αυτό των προςόντων και τησ ναυςιπλοΐασ του ΝΑΥΛΩΤΗ θα εύναι ςτα πλαύςια τησ Πε ριόδου Ναύλωςησ.
Αρθρο 7: Παραλαβή του κάφουσ και ο Φρόνοσ που απαιτείται για την παραλαβή του
Η παραλαβό του Σκϊφουσ από τον ΝΑΥΛΩΤΗ θα γύνει ςτην ϋναρξη τησ περιόδου Ναύλωςησ όπωσ αναφϋρεται ςτο ΄Αρθρο 1. Ο χρόνοσ που απαιτεύται για την επύδειξη
του Σκϊφουσ ςτον ΝΑΥΛΩΤΗ ώςτε να εξικοιωθεύ με αυτό, θα εύναι μϋροσ του ςυμφωνημϋνου χρόνο ναύλωςησ. Η ελεύθερη χρόςη του Σκϊφουσ θα δοθεύ ςτον Ναυλωτό
αφού ϋχει υπογρϊψει το ΄Εντυπο Παραλαβόσ.
Αρθρο 8: Αποδοχή τησ Ευθύνησ του Ναυλωτή του κάφουσ κατά την Περίοδο Ναύλωςησ
Προτού υπογρϊψει το ανωτϋρω αναφερόμενο ϋντυπο, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ϋχει το δικαύωμα να εξετϊςει λεπτομερώσ το Σκϊφοσ, τον εξοπλιςμό του και την απογραφό του,
ώςτε να βεβαιωθεύ ότι όλα βρύςκονται ςε κατϊςταςη καλόσ λειτουργύασ, εκτόσ από πιθανϋσ ςημειώςεισ που ϋχουν γύνει ςτην απογρ αφό, αλλϊ η υπογραφό του
Συμφωνητικού Παραλαβόσ από τον ΝΑΥΛΩΤΗ θα θεωρηθεύ ωσ αποδοχό του Σκϊφουσ, και από κει και πϋρα θα εύναι ςτην πλόρη ευθύνη του ΝΑΥΛΩΤΗ, ο οπούοσ δεν θα
ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει αποζημύωςη για τυχόν απώλεια χρόνου ό εξόδων που θα γύνουν από ατύχημα ό βλϊβη ό μη λειτουργύα κϊποιου μϋρουσ του Σκϊφουσ.
Αρθρο 9: Σρέχοντα έξοδα, επιςκευέσ ζημιών
Μετϊ την παραλαβό, τα ϋξοδα για λιμενικϊ τϋλη, καύςιμα, λϊδια, νερϊ και ϊλλεσ απαραύτητεσ προμόθειεσ, καθώσ και επιςκευϋσ ςε όποιεσ ζημιϋσ ό ανεπϊρκειεσ που
μπορεύ να ςυμβούν όςο το Σκϊφοσ βρύςκεται υπό την ευθύνη του ΝΑΥΛΩΤΗ και τα οπούα δεν εύναι αποτϋλεςμα τησ κανονικόσ φθορϊσ, θα αν αληφθούν από τον
ΝΑΥΛΩΤΗ με ϋξοδϊ του, υπό τον όρο ότι ϋχει λϊβει προκαταβολικα την ϋγκριςη του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ όςον αφορϊ την τεχνικό καταλληλότητα αυτών των επιςκευών που
θα πρϋπει να γύνουν. Στην περύπτωςη που οι επιςκευϋσ των ζημιών ό τησ ανεπϊρκειασ προκύπτουν καθαρϊ από την κανονικό και φυςι κό φθορϊ, το ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα
πρϋπει να ϋχει λϊβει προκαταβολικϊ την ςυγκατϊθεςη του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ όςον αφορϊ το κόςτοσ και την τεχνικό καταλληλότητα αυτών των επιςκευών και ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ςυγκεντρώςει τισ αντύςτοιχεσ αποδεύξεισ βϊςει των οπούων θα του επιςτραφούν τα χρόματα ςτο τϋλοσ του Ναύλου.
Αρθρο 10: Εξακρίβωςη ζημιών
Εϊν γύνει κϊποιο ατύχημα ό ζημιϊ από το Σκϊφοσ, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ζητόςει από το πιο κοντινό Λιμεναρχεύο να εξακριβώςει την ζημιϊ ό το ατύχημα και τισ ςυνθόκεσ
υπό τισ οπούεσ ϋγινε, και να κϊνει μια γραπτό μνεύα και δόλωςη γι’αυτό και να ενημερώςει ςυγχρόνωσ και τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Αρθρο 11: Ακύρωςη ή πρόωρη Λήξη
Στην περύπτωςη ακύρωςησ του ναύλου από τον ΝΑΥΛΩΤΗ, για οποιαδόποτε αφορμό, εκτόσ από αυτόν που αναφϋρεται ςτο ΄Αρθρο 3γ, αφού ϋχει υπογρϊψει αυτό το
Ναυλοςύμφωνο, όλεσ οι προκαταβολϋσ που θα ϋχουν γύνει μϋχρι την ημερομηνύα τησ ακύρωςησ θα κρατηθούν από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, και ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ϋχει το
δικαύωμα να επιςτρϋψει τισ αναφερόμενεσ προκαταβολϋσ, μόνον εϊν καταφϋρει να νοικιϊςει το Σκϊφοσ ςε ϊλλον ναυλωτό για την ύδια περύοδο και κϊτω από τουσ
ύδιουσ όρουσ. Στην περύπτωςη που ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ επιλϋξει την λόξη του ναύλου και παραδώςει το Σκϊφοσ πριν την ημερομηνύα που ϋχει οριςθεύ από αυτό το
Ναυλοςύμφωνο, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν ϋχει την υποχρϋωςη να επιςτρϋψει κανϋνα ανϊλογο μϋροσ του ναύλου
Αρθρο 12: Ολική απώλεια του κάφουσ
Στην περύπτωςη που το Σκϊφοσ απωλεςθεύ πραγματικϊ ό καταςκευαςτικϊ πριν την περιόδο ναύλωςησ, αυτό το Ναυλοςύμφωνο θα θεωρηθεύ λόξαν και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ
θα ειςπρϊξει από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ όλα τα χρόματα του ναύλου που ϋχει πληρώςει προκαταβολικϊ ςτον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, μόνον εϊν η απώλεια ϋγινε πριν την περύοδο
ναύλωςησ.
Αρθρο 13: Ειδικοί όροι
Οι ειδικού όροι, εϊν υπϊρχουν, οι οπούοι εκτύθενται ςτο μϋχρι τώρα Πρόγραμμα, ϋχουν γύνει πλόρωσ αποδεκτού και αποτελούν μϋρο σ αυτού του Ναυλοςυμφώνου.
Αρθρο 14: Διαιτηςία αμφιςβητήςεων
Στην περύπτωςη που παρουςιαςτεύ αμφιςβότηςη μεταξύ των δύο αναφερομϋνων μερών, ςχετικϊ με αυτό το Ναυλοςύμφωνο ό το περιεχόμενό του, αυτό θα αναφερθεύ
ςε δύο Διαιτητϋσ ςτην Ελλϊδα, ο καθϋνασ θα διοριςθεύ από την κϊθε πλευρϊ, και η απόφαςό τουσ θα εύναι τελικό ό ςε ϋναν Κ ριτό ο οπούοσ θα διοριςθεύ από τουσ
Διαιτητϋσ, ϊν και όταν διαφωνόςουν, ςτην περύπτωςη δε αυτό η απόφαςη του Κριτό θα εύναι η τελικό.
Πρόςθετοι Όροι
α.Οποιεςδόποτε πληροφορύεσ, ςχετικϋσ με αυτό το ςκϊφοσ, αναγρϊφονται ςτην ιςτοςελύδα τησ www.sirios-yachts.grκατϊ την ημερομηνύα του Αιτόματοσ
Επιβεβαύωςησ Διαθεςιμότητασ που πραγματοποιόθηκε από τον ΝΑΥΛΩΤΗ και κατϋληξε ςε αυτό τη ναύλωςη που περιγρϊφεται ςτο ςυμφωνη τικό αυτό, καθώσ και
οιαδόποτε ςυμφωνύα ϋγινε μεταξύ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ και ΝΑΥΛΩΤΗ μϋςω του Πύνακα Μηνυμϊτων που παρϋχεται από την www.sirios-yachts.gr ςτον ΝΑΥΛΩΤΗ και τον
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, τελούν ωσ μϋροσ αυτόσ τησ ςυμφωνύασ. Σε περύπτωςη αντικρουόμενων ςυμφωνιών, τα ϊρθρα και οι όροι του Ναυλοςυμφώνο υ θα υπεριςχύουν όλων,
εκτόσ και αν αναγρϊφεται καθαρϊ, ξεχωριςτό, νόμιμη ςυμφωνύα κϊτωθι.
β.Στην περύπτωςη που ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ϋχει ζητόςει από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ,και ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ςυμφωνόςει ό υποχρεωθεύ ςύμφωνα με το ϊρθ. 6 να διορύςει ϋναν
καπετϊνιο ό οποιοδόποτε ϊλλο πλόρωμα, για οποιοδόποτε χρονικό διϊςτημα, εκτόσ απο το ςύνολο του ναύλου του ςκϊφουσ, το ςχετικό κόςτοσ θα το επιβαρυνθεύ ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ και θα πρϋπει να εξωφληθεύ, πρύν την αναχώρηςη του ςκϊφουσ, απο το λιμϊνι εκκύνηςησ.

Τπογράφεται από τον ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ

Τπογράφεται από τον Ναυλωτή

