
LESSOR SIGNATURE* 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ*   

LESSEE SIGNATURE*
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ*  

Date / Ηµ/νία

Boat / Σκάφος                                                                         Model / Τύπος

Duration of leasing / Διάρκεια µισθώσεως                                                                                           (                             )  days/µέρες - hours/ώρες

Daily freight / Ηµερίσιος Ναύλος                                                                                                                              (                        € )  euros/ευρώ

Guarantee reholding / Παρακράτηση εγγύησης                                                                                                          (                        € )  euros/ευρώ

Delivery-return time / Ώρα παράδοσης-επιστροφής                                                                                                     

Mr/Mrs (ο/η)

Legal ID / Ταυτοτ.- Διαβατηριο

LESSOR / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

OPERATOR
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

VENTOURIS ELEUTHERIOS
BOAT RENTALS

LESSEE
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

 Time / Ώρα

BOAT RENTAL PRIVATE AGREEMENT / ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Mr/Mrs (ο/η)

Legal ID / Ταυτοτ.- Διαβατηριο

Milos / Kimolos - Cyclades
TAX REGISTER No / Α.Φ.Μ.: EL 079073327

TAX OFFICE SERVICE / Δ.Ο.Υ.: C' PIRAEUS

* I HAVE READ AND I ACCEPT THE TERMS OF USE (BACK SIDE OF THE PAGE)      *ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)

BOAT DAMAGE LIST / PRICES

1. Propeller break from hitting a rock or sand ...................... 250€
    (regardless of the incident and during the lifting
    and launching)

2. Drilling Hull ............................................................... 500€

3. Abrasion Hull ............................................................ 150€

4. Abrasion Engine......................................................... 150€

5. Breaking joystick engine .............................................. 450€

6. Damage engine from bad use ............................ PAY IN CASE

7. Lost accessories boat......................................... PAY IN CASE
    (GPS Plotter, WiFi Device, Telephone,
    Life Vest, etc.)

8. Anchor ..................................................................... 150€

9. Break windshield plexiglass............................................ 50€

10.Auxiliary machine loss ............................................. 1.500€

11. Loss of main engine - enngine replacement................. 5.000€

According to my personal inspection of the boat, I confirm that the boat 
meets my demands and for any damage i may cause due to bad use of 
the boat and the engine, I have the responsibility to fully restore the 
damage according to the above Damage List.

I receive the below equipment for my cruise:

ΛΙΣΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ / ΤΙΜΕΣ

1. Σπάσιµο / Στράβωµα προπέλας .................................... 250€

2. Τρύπηµα γάστρας σκάφους ........................................... 500€

3. Χτυπήµατα/εκδορές γάστρας σκάφους............................ 150€

4. Χτυπήµατα/εκδορές µηχανής......................................... 150€

5. Σπάσιµο µανέτας µηχανής............................................. 450€

6. Βλάβες µηχανής από κακή χρήση...................ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

7. Απώλεια περιφερειακού εξοπλισµού .............ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
    (GPS Plotter, WiFi Device, Telephone,
    Life Vest, etc.)

8. Άγκυρα..................................................................... 150€

9. Σπάσιµο πλαστικού φέρινγκ τιµονιέρας ............................. 50€

10. Απώλεια βοηθητικής µηχανής ................................... 1.500€

11. Απώλεια κύριας µηχανής ......................................... 5.000€

Μετά από επιθεώρηση του σκάφους, επιβεβαιώνω ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις µου και για οποιαδήποτε ζηµιά που προκαλέσω λόγω κακής 
χρήσης του σκλαφους ή της µηχανής, έχω την ευθύνη να αντικαταστήσω 
πλήρως τη ζηµιά βάσει της παραπάνω λίστας ζηµιών του σκάφους.

Παρέλαβα τον παρακάτω εξοπλισµό για το ταξίδι µου:



• Ο ενοικιαστής επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση της λέµβου πριν 
την παραλάβει.
• Ο ενοικιαστής συµφωνεί να παραδώσει την λέµβο στην ίδια 
κατάσταση, τα εργαλεία, τον εξοπλισµό που είχε κατά την 
παράδοση.
• Ο ενοικιαστής πρέπει να παραδώσει την λέµβο µέχρι την δύση 
του ηλίου εκτός εαν έχει συµφωνηθεί για παραπάνω µέρες 
ενοικίασης. Έαν σε περίπτωση επιστρέψει την λέµβο νωρίτερα απο 
την ώρα παράδοσης δεν επιστρέφεται µέρος του µισθώµατος.
• Κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί την λέµβο εκτός 
του ενοικιαστή και ο οποίος δεν επιτρέπεται να οδηγεί την λέµβο 
υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, εαν ο ενοικιαστής δεν τηρεί την παράγραφο 
4 του ιδιωτικού συµφωνητικού και προκαλέσει ατύχηµα ή αβαρεία 
στην λέµβο όλα τα έξοδα για την επισκευή και προσαυξηµένα κατα 
100 ευρώ την κάθε ηµέρα µέχρι την επανενταξη της λέµβου στην 
ενοικίαση, αφορούν τον ενοικιαστή. 
• Ο ενοικιαστής οφείλει να µην πλησιάζει µε την λέµβο αβαθή, 
βραχώδεις περιοχές ή περιοχές λουόµενων.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος, συµφωνεί να 
σταµατά τη λέµβο και να ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη.
• Ο ενοικιαστής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι σε θέση να 
καταβάλει κάθε µορφής οφειλή του προς τον ιδιοκτήτη.
• Ο ενοικιαστής υποσηµείωσε ότι η λέµβος είναι ασφαλισµένη 
προς 500.000 ευρώ για σωµατικές βλάβες προς τρίτους, 
150.000 ευρώ για υλικές ζηµιές επιβαινόντων κ τρίτων από 
πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή άλλη αιτία και 150.000 
ευρώ για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
• Ο αριθµός των επιβαινόντων να µην υπερβαίνει τον αριθµό που 
ορίζει η άδεια της λέµβου.
• Ο χειριστής της λέµβου θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
• Ο χειριστής ή όποιος άλλος επιβαίνει στη λέµβο απαγορεύεται 
να επέµβει στη µηχανή της λέµβου εκτός εάν σε περίπτωση ανάγκης 
έχει πάρει άδεια από τον ιδιοκτήτη.
• Σε περίπτωση αβαρείας (ζηµιάς ) – καταστροφής της λέµβου ο 
ενοικιαστής υποχριούται να καταβάλλει το ποσό της απηλλαγής της 
µικτής ασφάλειας της λέµβου που ορίζεται απο το εκάστοτε 
ασφαλιστικό συµβόλαιο.
• Η λέµβος ανεφοδιάζεται µε έξοδα του ενοικιαστή στο πέρας της 
µίσθωσης.
• Η λέµβος είναι εξοπλισµένη µε σωσίβια ενηλίκων , παιδικά 
σωσίβια , άγκυρα, πλωτή άγκυρα πλώρης, πυροσβεστήρα, κουτί 
πρώτων βοηθείων, τέντα, σκάλα, καπνογόνα, πυξίδα, VHF, κόρνα 
χειρός, ραδιόφωνο, φακό, σουγιά, κουβά, σχοινιά.
• Το µάθηµα λειτουργίας της λέµβου µου έγινε κατανοητό, έχω 
λάβει γνώση για τον καιρό και τα επικίνδυνα σηµεία και έχω 
συµφωνήσει να επιστρέψω την λέµβο στο σηµείο αναχώρησης 
κατά τη συµφωνηµένη ηµέρα και ώρα.
• Για κάθε ασάφεια ή διαφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή αρµόδια 
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

• The lessee acknowledges the good condition of the boat before 
he/she rents it.
• The lessee agrees to return the boat and all its equipment at the 
same condition while leasing it.
• The lessee must return the boat until sunset, unless the rental agree-
ment is for more days. In case of earlier return no refund will be 
resulted.
• No other person than the signatory of this agreement is permitted 
to use the boat. Moreover, the lessee is not permitted to use the 
rental boat while under the influence of alcohol, drugs or any other 
substances. In any case that the lessee does not adhere to the 
paragraph 4 of the rental agreement and causes any damage or 
accident in the boat, the whole cost for its repair (plus 100€ per day 
until it can be rented again) burdens the lessee.
• The lessee confirms that he/she will not approach with the boat in 
swallow waters, rocky or swimming areas.
• In case of any damage or accident, the lessee agrees to turn off 
the engine and report it immediately to the lessor.
• The lessee expressly agrees to pay any kind of dept to the lessor.
• The lessee confirms that the boat is insured for 500.000€ for 
personal injuries towards others, 150.000€ for damages to people 
on the boat or other people caused by collision, sinking or other 
cause and 150.000€ for causing water pollution.  
• The lessee agrees that the boat will not be occupied by a greater 
number of persons than declared in the license of the boat.
• Any ambiguity or disagreement between the lessee and the lessor 
is subjected only to the Greek courts.
• The operator of the boat should be above 18 years old.
• The operator of the boat or any other person on it isn’t allowed to 
interfere with the machine of the boat unless in case of emergency 
he/she has taken permission by the lessor.
• In case of damage or destruction of the rental boat, the lessee is 
obliged to pay the exemption amount of mixed insurance of the boat 
defined by the current boat insurance contract.
• The fuel cost burdens the lessee at the end of the leasing. 
• The craft is equipped with adults and kids life vests, anchor, sea 
anchor, fire extinguishers, first aid kit, awning, ladder, smoke 
signals, pocketknife, compass, vhf, hand-horn, flashlight, bucket, 
cords, mp3 radio.
• Craft’s operation lesson has been understood, I am well aware of 
weather conditions and dangerous spots and I have agreed to return 
the boat at the departure place at the agreed date and time.
• For any ambiguity or disagreement between owner and tenant, 
the Greek Courts are competent.

BOAT RENTAL TERMS                ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ


