Υπόδειγμα 02
ΒΕΒΑΙΩΣΗ_____________________________________________(α)
(Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγ. 7 του Γ.Κ.Λ. αρίθ. 23, όπως ισχύει)
1. Ο υπογεγραμμένος (β)__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________Α.Φ.Μ__________________Αρμόδια ΔΟΥ______ _____________________βεβαιώνω ότι επιθεώρησα το μικρό
σκάφος (γ)______________________________με στοιχεία (δ)__________________που περιγράφεται παρακάτω:
ΣΚΑΦΟΣ
Υλικό κατασκευής________________________
Ολικό μήκος ____________________________
Μέγιστο πλάτος _________________________
Ύψος (κοίλο)____________________________
Ύψος εξάλων σε πλήρη φόρτο______________
Ταχύπλοο______________________________
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου
και επιβαινόντων________________________
Μήκος διατιθεμένων σελμάτων_____________

ΜΗΧΑΝΗ
Τύπος ______________________________(ε)
Είδος_______________________________(στ)
Β.Η.Ρ.______________________________
Κατασκευαστής ______________________

και διαπίστωσα:
1) *Την ύπαρξη συνεχούς καταστρώματος με κατάλληλα ύψη κατωφλίων στις καθόδους και καιροστεγή μέσα κλεισίματος.
2) *Την ύπαρξη επαρκών στεγανών χώρων που διατηρούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των
ανοιχτών χώρων.
Η επάρκεια των στεγανών χώρων για επίπλευση με το μέγιστο βάρος φορτίων και επιβαινόντων επιβεβαιώθηκε:
α) * Με υπολογισμούς εφεδρικής άντωσης του σκάφους.
β) * Με επιτόπια δοκιμή με πλήρωση με νερό των ανοιχτών χώρων.
3) Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι __________________άτομα.
4) Το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για διενέργεια θαλασσίων πλόων.
(* ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)
2. Ιδιοκτήτης του παραπάνω σκάφους είναι ο/η________________________________________________________________

του _________________ και της __________________κάτοχος του υπ. αρίθ.________________Α.Δ.Τ. ή
Διαβατηρίου που εκδόθηκε την________________από το_______________________________ κάτοικος
______________________________ οδός ___________________________αρίθ. _____ ΤΚ __________
Τηλ. _____________________ Α.Φ.Μ. _____________________Αρμόδια ΔΟΥ_________________________
____________________
(ζ)
_____________________
(η)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(α) Συμπληρώνεται:Διπλωματούχου ναυπηγού ή Επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών
(β) Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ιδιότητα του βεβαιούντος και τα στοιχεία που την
επιβεβαιώνουν (Αρίθ. Διπλώματος, αν απαιτείται κλπ), η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου.
(γ) Αναγράφεται το όνομα του μικρού σκάφους
(δ) Αναγράφεται ο λιμένας και αριθμός λεμβολογίου του μικρού σκάφους
(ε) Αναγράφεται Εξωλέμβια ή Εσωλέμβια ή Εσω/εξωλέμβια
(στ) Αναγράφεται Βενζινοκίνητη ή πετρελαιοκίνητη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον καθορισμό του μεγίστου αριθμού επιβαινόντων εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αρ. 23, όπως τροποποιήθηκε με το Γ.Κ.Λ. αρίθ. 26 (Άρθρα 22 και 23)
(ζ) Τόπος – Ημερομηνία
(η) Υπογραφή - σφραγίδα αν υπάρχει

