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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2023. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων μόνιμου 
ελλιμενισμού για το 2023 στις περιοχές ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων 
ήτοι Ενετικός Λιμένας Χανίων, αλιευτικό καταφύγιο Νέας Χώρας, λιμενίσκος Αγίας Κυριακής 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν τα 
σκάφη τους στις ως άνω περιοχές, να ακολουθήσουν την διαδικασία όπως αυτή 
περιγράφεται παρακάτω. 
Χρονική περίοδος αιτήσεων: από τη Δευτέρα 17/10/2022 έως και την Παρασκευή 04/11/2022 
H αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ Χανίων: www.dlx.gr -> Ηλεκτρονικές 
Αιτήσεις ->- Αίτηση  Μόνιμου Ελλιμενισμού Σκαφών .  
Η αίτηση  πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο email:  monimosellimenismos@dlx.gr 
Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα κατατίθενται με αυτοπρόσωπη 
παρουσία στο χώρο του Γιαλί Τζαμισί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:00π.μ. έως και τις 
12:00μ.μ.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα 
οριστεί με απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Χανίων, είναι να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά εμπρόθεσμα και να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές οφειλές τους έναντι 
του Δ.Λ.Τ Χανίων. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση ελλιμενισμού: 
-Αίτηση. 
-Άδεια εκτέλεσης πλόων ή Έγγραφο εθνικότητας σε ισχύ. 
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για σκάφη με μηχανή άνω των 30 hp και φουσκωτά με 
μηχανή άνω των 15hp (N.4256/2014 «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
92/14.04.2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α’ 155/30.07.2014) εκτός τα 
επαγγελματικά αλιευτικά. 
-Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας μη οφειλών του Δήμου Χανίων. 
-Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σε ισχύ για όλα τα επαγγελματικά σκάφη πάνω από 10 
μέτρα. 
-Έγγραφο Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.(Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου 
Αναψυχής) προηγούμενου έτους από το έτος για το οποίο γίνεται η αίτηση για  όλα τα 
επαγγελματικά σκάφη πάνω από 7 μέτρα. 
-Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης για όλα τα επαγγελματικά σκάφη. 

Η μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρουν την ακύρωση 
της αίτησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Χ. 
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