ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Ο Δήμος θέσπισε την διευρυμένη κατανάλωση γευμάτων σε διευρυμένους πεζόδρομους και
ένα νέο πρόγραμμα με 'παρκάκια' για την υποστήριξη τοπικών εστιατορίων και καφέ, καθώς
χαλαρώνουν οι περιορισμοί για τον κορωνοϊό (COVID-19) την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μια δωρεάν, προσωρινή άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης
Γευμάτων για να χρησιμοποιήσετε επιπλέον χώρο στον πεζόδρομο, το χώρο στάθμευσης ή
χώρο στο δρόμο για υπαίθρια κατανάλωση γευμάτων και παροχή φαγητού σε πακέτο. Αυτό
θα σας επιτρέψει να ανοίξετε ξανά τους εξωτερικούς χώρους και να συμμορφωθείτε με τους
κανόνες κοινωνικής απόστασης χωρίς να χρειάζεται να μειώσετε τον αριθμό των πελατών.
Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα και έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στο:
www.mornpen.vic.gov.au/outdoordining
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον πεζόδρομο ή το παρκάκι;




εξυπηρέτηση για καθισμένους στο τραπέζι
καθίσματα για φαγητό σε πακέτο ή για αναμονή
χώρο διατήρησης σωματικής απόστασης για να περιμένουν πελάτες σας στην ουρά

Πότε θα τερμαριστεί;
Οι βασικές άδειες μικρής διάρκειας για τα παρκάκια θα είναι διαθέσιμες έως τις 31
Ιανουαρίου 2021, με τις άδειες για τους διευρυμένους πεζοδρόμους και μακροπρόθεσμες για
τα παρκάκια να διατίθενται έως τις 30 Απριλίου 2021.
Ποιες είναι οι επιλογές για τα διευρυμένα υπαίθρια γεύματα;
Υπάρχουν 5 επιλογές για την διευρυμένη κατανάλωση γευμάτων
1. Διάθεση στον πεζόδρομο
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να επεκτείνετε την διάθεση στον πεζόδρομο μπροστά
από την επιχείρησή σας και την επιχείρηση του γείτονά σας με τη γραπτή συγκατάθεσή
τους. Πρέπει να διατηρήσετε καθαρό πεδίο πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον 1,8 μέτρων για
τους πεζούς συν 0,7 μέτρα κατά μήκος του πεζοδρομίου για τις πόρτες των αυτοκινήτων.
Όλες οι συναλλαγές στους πεζοδρόμους πρέπει να συμμορφώνονται με το Commercial
Activity on Footpaths Policy 2008 (Αρχές Εμπορικών Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους
2008). Δεν χρειάζεστε νέα άδεια, εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα
έγκριση ή άδεια του πεζόδρομου.
2.

Παρκάκια

Τα παρκάκια έχουν διαμορφωθεί σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων έξω από τις βιτρίνες
των καταστημάτων. Δημιουργούν χώρο για να καθίσετε και να φάτε, επιτρέποντας
παράλληλα την κοινωνική απόσταση. Εάν δεν έχετε αρκετό χώρο στον πεζόδρομο, μπορείτε
να υποβάλετε αίτηση για να χρησιμοποιήσετε το χώρο στάθμευσης ('παρκάκι').
3.

Λοιποί κοινοχρήστοι χώροι
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Εάν ο δρόμος σας δεν είναι κατάλληλος για παρκάκι ή υπάρχει κοντά Δημοτικός χώρος, θα
εξετάσουμε τις άδειες κατά περίπτωση.
4.

Ιδιωτικοί χώροι

Η Κυβέρνηση της Βικτώριας έχει εξαιρέσει τροποποιήσεις στις πολεοδομικές άδειες σε
ιδιωτικούς χώρους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα υπαίθρια γεύματα και την πώληση και
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ιδιωτικούς χώρους, επικοινωνήστε με την Ομάδα
Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 5950 1010.
Αν και δεν απαιτούνται πολεοδομικές άδειες, οι άδειες τοπικών κανονισμών χρειάζονται είναι κρίσιμες για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πελατών. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων στο
διαδίκτυο και δεν πρέπει να λειτουργούν σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια.
5.

Κλείσιμο δρόμων

Μπορεί να εξεταστεί το προσωρινό κλείσιμο δρόμου ή διάβασης. Οι επιχειρήσεις
παροτρύνονται να υποβάλουν αίτηση για προσωρινό κλείσιμο δρόμου με την υποστήριξη
του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του κοινού. Ο Δήμος θα πρέπει να αξιολογήσει
ζητήματα όπως την κυκλοφορία, τη στάθμευση και την πρόσβαση σε άλλα ακίνητα, καθώς
και την πρόσβαση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συντήρησης και διανομών.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το παρκάκι μου;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρκάκι σας μόλις εγκριθεί η αίτηση για παρκάκι και
τοποθετηθούν πάσσαλοι απαγόρευσης διέλευσης ή φράγματα και δικτυωτά πλέγματα. Οι
εργολάβοι του Δήμου θα εγκαταστήσουν τα απαραίτητα εμπόδια ανάλογα με τον χώρο σας.
Ποιος πληρώνει για τα παρκάκια;
Τα παρκάκια θα χορηγούνται, συντηρούνται και διαχειρίζονται από την επιχείρηση. Ο Δήμος
οργανώνει σχέδια διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξοπλισμό ελέγχου της κυκλοφορίας και
προσωρινές ράμπες πρόσβασης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση έως $5.000 στην κυβέρνηση της Βικτώριας
για την πληρωμή ομπρελών, επίπλων εξωτερικού χώρου, δικτυωτών πλεγμάτων και άλλου
εξοπλισμού. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται σε καφετέριες με ή χωρίς άδεια πώλησης αλκοόλ,
εστιατόρια, επιχειρήσεις φαγητού σε πακέτο, παμπ, ταβέρνες, μπαρ και κλαμπ με
μισθολόγιο κάτω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
https://www.business.vic.gov.au/support-for-your-business/grants-and-assistance/businessresilience-package/outdoor-eating-and-entertainment-package
Πόσο κοστίζει το παρκάκι;
Το παρκάκια μπορεί να στοιχίσουν μέχρι $10.000 για έναν απλό σχέδιο. Ανάλογα με το
σχέδιο, οι μεγαλύτερες πολυτελείς κατασκευές μπορεί να στοιχίσουν πολύ περισσότερο.
Πώς θα διατηρείται το παρκάκι;
Η κάθε επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη για το παρκάκι τους, καθώς και την διατήρηση των
υδρορροών χωρίς απορρίμματα.
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ΑΔΕΙΕΣ
Τι άδειες χρειάζομαι;
Χρειάζεστε ειδική άδεια 'υπαίθριων γευμάτων'. Εάν κατασκευάζετε και στήνετε μια δομή για
πιο μακροπρόθεσμο παρκάκι, θα χρειαστείτε πρόσθετη έγκριση για το σχεδιασμό, την
εγκατάσταση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άδεια;
Υποβάλετε αίτηση για διευρυμένη άδεια υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων στο διαδίκτυο.
www.mornpen.vic.gov.au/outdoordining
Σε περίπτωση που έχω ήδη άδεια τι κάνω;
Δεν χρειάζεστε νέα άδεια, εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα έγκριση ή
άδεια του πεζόδρομου. Εάν θέλετε να αλλάξετε την διαρρύθμιση σε ιδιωτικούς χώρους,
επικοινωνήστε με την ομάδα Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 5950 1010.
Πόσο στοιχίζει η διευρυμένη άδεια υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων;
Τα τέλη άδειας θα απαλλαγούν έως το τέλος Ιουνίου 2021.
Πόσο διαρκεί η προσωπική μου άδεια υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων;
Οι άδειες για παρκάκια στο δρόμο (χωρίς επίστρωση) ισχύουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020
Όλες οι άλλες άδειες διαρκούν έως τις 30 Απριλίου 2021 ή επεκτείνονται διαφορετικά βάσει
των περιορισμών για τον κορωνοϊό (COVID-19).
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για διάθεση στον πεζόδρομο αν δεν είχα κάνει προηγουμένως
συναλλαγές στον πεζόδρομο;
Μάλιστα, θα μπορείτε να το κάνετε εδώ:
Σε περίπτωση που θέλω μόνο διάθεση στον πεζόδρομο τι κάνω;
Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης και ένα τοπογραφικό σχέδιο που να δείχνει:
o
o
o
o
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τη θέση των αντικειμένων στον πεζόδρομο
τον αριθμό των αντικειμένων στον πεζόδρομο
την υπάρχουσα υποδομή: κάδους, καθίσματα, φυτά, πινακίδες κ.λπ.
Γράμμα συγκατάθεσης από τις γειτονικές επιχειρήσεις εάν θέλετε να κάνετε
συναλλαγές έξω από τα καταστήματά τους.

ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Σε περίπτωση που θέλω να σερβίρω αλκοολούχα ποτά τι κάνω;
H Επιτροπή για τη Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Ποτού της Βικτώριας (VCGLR)
επισπεύδει προσωρινές περιορισμένες άδειες για αλκοολούχα ποτά σε υπαίθρια γεύματα.
Θα σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε στους κανόνες του Δήμου για προσωρινές άδειες σε
Δημοτικούς χώρους σαν μέρος της αίτησής σας.
Επικοινωνήστε με την Ομάδα Πολεοδομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 5950 1010 για
αλλαγές στην άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών σε ιδιωτικό χώρο.
Πώς μπορώ να επεκτείνω την προσωπική μου άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών;
Σχεδιάστε την προτεινόμενη επέκταση της άδειας στο τοπογραφικό σχέδιο στο έντυπο
αίτησης. Η Ομάδα Ακινήτων του Δήμου υποχρεούται να εγκρίνει και να σας στείλει επιστολή
υποστήριξης να την στείλετε στο VCGLR για την αίτηση προσωρινής περιορισμένης άδειας.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τι ασφάλιση χρειάζομαι;
Απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης ύψους $20 εκατομμυρίων για τον χώρο σας, καθώς
και πιστοποιητικό ασφάλισης που κατονομάζει τον Δήμο του Mornington Peninsula σαν
ενδιαφερόμενο μέρος. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας για να
συζητήσετε τους κανόνες κάλυψης.
Η ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ
Ποιες είναι οι ευθύνες μου;


Είστε υπεύθυνοι για:
o

o

o
o
o
o

την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ), την ασφάλεια των τροφίμων,
την ασφάλεια από τον κορωνοϊό και για τους πρόσθετους νόμους και
κανονισμούς που σχετίζονται με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τον
καθαρισμό και τη συντήρηση της περιοχής των Υπαίθριων Γευμάτων.
την απόκτηση προσωρινής άδειας πώλησης αλκοολούχων ποτών και
συμμόρφωση με όλες τους κανόνες του VCGLR, καθώς και την εξασφάλιση
ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ χωρίς διατάραξη της κοινής ησυχίας.
την πρόσβαση πεζών, τον καθορισμό σαφών ορίων του χώρου, την
αποχέτευση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και συντήρηση.
την προστασία της ευκολίας του κοινού και των κατοίκων, καθώς και την
παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου.
την κατοχή τρέχουσας ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης ύψους $20
εκατομμυρίων.
την απαγόρευση του καπνίσματος ή του ατμίσματος σε όλη την περιοχή των
Υπαίθριων Γευμάτων.

Εσείς, οι υπάλληλοί σας και οι αντιπρόσωποί σας πρέπει να συμμορφώνεστε με:
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-
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τις Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα
τους Γενικούς Όρους της Άδειας Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων
το Commercial Activity on Footpaths Policy 2008 (τις Αρχές Εμπορικών
Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους 2008 - εφόσον αρμόζει)
όλους τους νόμους, καθώς και του General Purposes Local Law 2012 (Τοπικής
Νομοθετικής Πράξης για Γεvικoύς Σκοπούς του 2012)
όλους τους άλλους νομικούς κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία Χώρου
Υπαίθριων Γευμάτων.
να συμμορφώνεστε.

