Αίτηση άδειας
υπαίθριας
κατανάλωσης
γευμάτων

* Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο
Μέρος 1 - Στοιχεία αιτούντος & άδειας
Όνομα εταιρείας*
Εμπορική ονομασία - (εφόσον αρμόζει) *
ABN* (ΑΦΜ)
Ιδιοκτήτης*
Εγγεγραμμένη διεύθυνση επιχείρησης *
Επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις (εάν διαφέρουν από τους παραπάνω)
Όνομα επικοινωνίας*
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Μέιλ επικοινωνίας *
Μέγιστη χωρητικότητα:
- Εσωτερικά*
- Εξωτερικά*
Ημέρες και ώρες λειτουργίας
π.χ.: Κυριακή έως Πέμπτη 8πμ έως 10μμ και Παρασκευή έως Σάββατο 8πμ έως 11μμ
Ώρες λειτουργίας της επιχείρησης:
Ώρες λειτουργίας της κουζίνας:
Αριθμός Άδειας σύμφωνα με το Food Act 1984 (Νομοθετική Πράξη για τα Τρόφιμα)*
Αριθμός Άδειας για Αλκοολούχα Ποτά του VCGLR (εφόσον αρμόζει)
Έχετε ισχύουσα Άδεια Εμπορικών Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους;*
⃞ Ναι
⃞ Όχι
Θέλετε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινή άδεια υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων σε
πεζόδρομο;
⃞ Ναι
⃞ Όχι
Θέλετε να επεκτείνετε την υπαίθρια κατανάλωση γευμάτων σε ένα παρκάκι στο δρόμο;*
⃞ Ναι
⃞ Όχι

Μέρος 2 - Υπαίθρια κατανάλωση γευμάτων σε πεζόδρομους
Θέλετε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινή άδεια υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων σε
πεζόδρομο έξω από γειτονική επιχείρηση; *
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⃞ Ναι

⃞ Όχι

Σκοπεύετε να σερβίρετε αλκοόλ στην διευρυμένη περιοχή του πεζόδρομου;
⃞ Ναι
⃞ Όχι
Όνομα και διεύθυνση όλων των γειτόνων μπροστά από τους οποίους θα επεκταθούν οι
δραστηριότητες (εφόσον αρμόζει)
1.
2.
Προτεινόμενα έπιπλα του πεζόδρομου
Ανατρέξτε στο Commercial Activity on Footpaths Policy (Αρχές Εμπορικών Δραστηριοτήτων
στους Πεζοδρόμους) για τους κανόνες. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε:
Τραπέζια

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Καρέκλες

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Ομπρέλες

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Δικτυωτά Πλέγματα (στο κράσπεδο του πεζοδρόμιου)
Δικτυωτά Πλέγματα (στις πλευρές του ακίνητου

⃞ Ναι
⃞ Ναι

Ζαρντινιέρες (απαιτείται πρόγραμμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων)
Θερμάστρα αερίου (κινητή)

⃞ Ναι

⃞ Όχι

⃞ Όχι
⃞ Ναι

⃞ Όχι

⃞ Όχι

Αριθμός και διαστάσεις των επίπλων
Καταχωρίστε τον αριθμό κάθε αντικειμένου καθώς και το μήκος/διάμετρο σε χιλιοστά (mm).

Μέρος 3 - Υπαίθρια γεύματα σε παρκάκι
Ορίστε την επιλογή της άδειας για το παρκάκι:
⃞ Βραχυπρόθεσμη σε παρκάκι - λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2021, χωρίς την εγκατάσταση
επίστρωσης ή δομής
⃞ Πιο μακροπρόθεσμη σε παρκάκι - λήγει στις 30 Απριλίου 2021, πρέπει να
εγκατασταθεί επίστρωση ή δομή
⃞ Επιλογή 1: Σημειώστε Χ εάν θέλετε να σας δώσει ο Δήμος προσφορά για τη
βασική δομή επίστρωσης (συνιστάται). Ο Δήμος θα οργανώσει την
εγκατάσταση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω εργολάβων του Δήμου.
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⃞ Επιλογή 2: Σημειώστε Χ εάν θέλετε να συμβουλευτείτε το Δήμο σχετικά με μια
επίστρωση ή δομή από τρίτους. Ισχύουν πρόσθετοι κανόνες όπως ορίζονται
στις Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα.
Σκοπεύετε να σερβίρετε αλκοόλ στην περιοχή στο παρκάκι;
⃞ Ναι
⃞ Όχι
Όνομα και διεύθυνση των γειτονικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται επίσης για το παρκάκι.
Κάθε επιχείρηση πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια, ωστόσο σας συνιστούμε να αναφέρετε η
μία την άλλη στην αίτησή σας για κοινή εξέταση.
1.
2.
3.
Προτεινόμενα έπιπλα στο παρκάκι
Για τους κανόνες ανατρέξτε στις Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα. Παρακαλούμε να
διευκρινίσετε:
Τραπέζια

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Καρέκλες

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Ομπρέλες

⃞ Ναι

⃞ Όχι

Δικτυωτά Πλέγματα (στο κράσπεδο του πεζοδρόμιου)
Δικτυωτά Πλέγματα (στις πλευρές του ακίνητου

⃞ Ναι
⃞ Ναι

Ζαρντινιέρες (απαιτείται πρόγραμμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων)
Θερμάστρα αερίου (κινητή)

⃞ Ναι

⃞ Όχι

⃞ Όχι
⃞ Ναι

⃞ Όχι

⃞ Όχι

Αριθμός και διαστάσεις των επίπλων
Καταχωρίστε τον αριθμό κάθε αντικειμένου καθώς και το μήκος/διάμετρο σε χιλιοστά (mm).

Οδική Υποδομή
Για διευκόλυνση της πρότασής μου, θα ήθελα την υποβολή προσφοράς για την μεταφορά
της υπάρχουσας οδικής υποδομής κατά την κρίση του Δήμου:
⃞ Κάδου στο δρόμο
⃞ Μηχανισμού κλειδώματος ποδηλάτων
⃞ Πάγκου / καθίσματος
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Κλείσιμο δρόμων
Για διευκόλυνση της πρότασής μου, θα ήθελα να συζητήσω τη δυνατότητα κλεισίματος μιας
διάβασης, μιας παρόδου ή ενός δρόμου.
⃞ Ναι
⇥ ⃞ Όχι
Συνημμένα
Τοπογραφικό σχέδιο* [Επισύναψη]
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης * [Επισύναψη]
Επιστολή από γειτονικές επιχειρήσεις (εφόσον αρμόζει) [Επισύναψη]
Αντίγραφο της άδειας πώλησης αλκοολούχων ποτών [Επισύναψη]
Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει και πρέπει να διασφαλίζει οι υπάλληλοί τους και οι
αντιπρόσωποί τους συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα.
Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις Οδηγίες για τα Υπαίθρια Γεύματα.
Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους Συναλλαγών στους
Πεζόδρομους.

Γενικοί Όροι
Χρήση και κατοχή

1.

Η άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων εξουσιοδοτεί τον κάτοχο της άδειας να
κατέχει και να κάνει χρήση της Περιοχής των Υπαίθριων Γευμάτων για σκοπούς
υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων γύρω από τις Κτιριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα
με αυτή την άδεια. Αυτή η άδεια δεν επιτρέπει την προετοιμασία φαγητού ή ποτού
εντός της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων.

2.

Η χρήση και η κατοχή της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και πρέπει να παραμένει εντός των ορίων
της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων.

3.

Η κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού στο παρκάκι πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με όλες τις πρόσθετες άδειες και κανόνες του Δήμου.

4.

Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την επισκευή και τη
λειτουργία της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων και πρέπει να συντηρεί
την Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επίπλων, των δικτυωτών πλεγμάτων, της βλάστησης, των καλυμμάτων δαπέδων, των
ραμπών και των άλλων κατασκευών, σε καλή, καθαρή, και φροντισμένη κατάσταση.
Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων
και της γύρω περιοχής ανά πάσα στιγμή χωρίς σκουπίδια, συντρίμμια, γκράφιτι και
απορρίμματα τροφίμων.
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5.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διασφαλίσει ότι o πεζόδρομος, οι δρόμοι, οι
ποδηλατόδρομοι, οι ράμπες, οι κρουνοί πυρασφάλειας και άλλες διαδρομές
μετακίνησης παραμένουν ελεύθερες και δεν παρεμποδίζονται με κανέναν τρόπο από
τις δραστηριότητες υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων . Αυτό περιλαμβάνει τη
διατήρηση των οπτικών πεδίων των οδηγών και ποδηλατών που χρησιμοποιούν
παρακείμενους δρόμους και μονοπάτια.

6.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διασφαλίσει ότι η 'ζώνη προστασίας', όπως φαίνεται
στα εγκεκριμένα σχέδια, παραμένει πάντοτε ελεύθερη και δεν είναι κατειλημμένη.

7.

Σύμφωνα με το Disability and Discrimination Act 1992 (Νομοθετική Πράξη για την
Αναπηρία και τις Διακρίσεις του 1992) πρέπει να παρέχεται ράμπα για πρόσβαση
στην Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων.

8.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διατηρεί την Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης
Γευμάτων απαλλαγμένη από κινδύνους, μεταξύ άλλων κινδύνων ολίσθησης και
πτώσης, και να διασφαλίζει ότι η Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων είναι
ασφαλής για όλα τα άτομα.

9.

Τα έπιπλα, τα δικτυωτά πλέγματα, οι ζαρντινιέρες δεν πρέπει να εμφανίζουν
διαφημιστικό υλικό, εκτός από το όνομα της επιχείρησης ή το λογότυπο μόνο σε
καλύμματα, μεγέθους έως και 20% της περιοχής της καλύμματος.

10.

Όλα τα έπιπλα και τα προσωρινά δικτυωτά πλέγματα πρέπει να αφαιρεθούν από την
Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων και η χρήση της Περιοχής Υπαίθριας
Κατανάλωσης Γευμάτων πρέπει να σταματήσει κατά το κλείσιμο της επιχείρησης των
Κτιριακών εγκαταστάσεων ή νωρίτερα σε ώρα που γνωστοποιήθηκε από το Δήμο.

11.

Τα προσωρινά δικτυωτά πλέγματα, καθώς κι οι ζαρντινιέρες και κάθε βλάστηση που
σχηματίζει κάλυψη, δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από 1,2 μέτρα πάνω από το
επίπεδο του εδάφους, ή στην περίπτωση των σταθερών δικτυωτών πλεγμάτων, όχι
μεγαλύτερα από 1,5 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Οι ευκολίες του κοινού κι οι γύρω περιοχές

12.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διασφαλίσει ότι η χρήση και η κατοχή της Περιοχής
Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων δεν επηρεάζει αρνητικά την ευκολία του κοινού
στις γύρω περιοχές ή προκαλεί ενόχληση, είτε από θόρυβο, όπως θορύβου από τους
πελάτες, οσμής, απορριμμάτων, κατανάλωσης ποτού ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.

13.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διασφαλίζει ότι διατηρείται η αποστράγγιση της
Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων.

14.

Η Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων αποτελεί 'υπαίθρια τραπεζαρία' κατά
την έννοια της Νομοθετικής Πράξης για τον Καπνό του 1987 και ο κάτοχος της άδειας
πρέπει να διασφαλίσει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.
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15.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα και εγκεκριμένα μέτρα
διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά την εγκατάσταση, μετατροπή και αφαίρεση δομών
και επίπλων

Ακίνητη περιουσία του Δήμου

16.

Η Άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων επιτρέπει έργα που πραγματοποιούνται
στο δρόμο και σε Δημοτικό χώρο μόνο από τον Δήμο και τους αντιπροσώπους του. Ο
κάτοχος της άδειας δεν πρέπει να αναλάβει εργασίες ή τροποποιήσεις στα Δημοτικά
έργα χωρίς άδεια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Τοπικού Κανονισμού για Γεvικoύς
Σκοπούς του 2012 και την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δήμου σύμφωνα με
τους κανόνες που καθορίζονται στις Οδηγίες Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων .

17.

Ο κάτοχος της άδειας δεν πρέπει να στερεώσει κατασκευές ή έπιπλα στο δρόμο ή
στον πεζόδρομο. Όλες οι κατασκευές και τα έπιπλα πρέπει να μπορούν να
μετακινούνται εύκολα.

18.

Η πρόσβαση στην ακίνητη περιουσία του Δήμου, στην υποδομή αποχέτευσης και σε
άλλες υπηρεσίες πρέπει να παρέχεται στο Δήμο και τους αντιπροσώπους του κατόπιν
αιτήσεως.

19.

Οι πάσσαλοι απαγόρευσης, τα εμπόδια, οι κυκλοφοριακές τροποποιήσεις και
οποιαδήποτε άλλη δομή ή περιουσιακό στοιχείο που παρέχονται ή εγκαθίστανται από
το Δήμο παραμένουν ιδιοκτησία του Δήμου και πρέπει να διατηρούνται από τον
κάτοχο της άδειας και δεν πρέπει να υποστούν ζημιά ή να αφαιρεθούν.

20.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει, με δικά του έξοδα και με τρόπο ικανοποιητικό στο
Δήμο, να επισκευάσει και να αποκαταστήσει όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από
οποιαδήποτε πράξη ή αθέτηση υποχρέωσης του κατόχου της άδειας, των υπαλλήλων
ή των αντιπροσώπων του στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, στη δημόσια
υποδομή ή στο δρόμο.

21.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να ενημερώσει το Δήμο γιακές
ή μόνιμες ζημιές ή σοβαρή δυσλειτουργία οποιασδήποτε υποδομής, περιουσιακού
στοιχείου ή υπηρεσίας από ή προς την Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων.

Πρόσθετοι νόμοι και κανονισμοί

22.

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει, και πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι και οι
αντιπρόσωποί του, συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Υπαίθριας Κατανάλωσης
Γευμάτων, τις Αρχές Εμπορικών Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους 2008 (εφόσον
αρμόζει) την Τοπική Νομοθετική Πράξη για Γενικούς Σκοπούς του 2012 και όλες τις
άλλες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως της Νομοθετικής Πράξης για την Υγεία και
την Ασφάλεια στην Εργασία του 2004, της Νομοθετικής Πράξης για την Πολεοδομία
και το Περιβάλλον του 1987, της Νομοθετικής Πράξης για την Μεταρρύθμιση Ελέγχου
Αλκοολούχων Ποτών του 1988, και της Νομοθετικής Πράξης για την Περιβαλλοντική
Προστασία του 1970.
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23.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διατηρεί και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα
Μέτρων Ασφαλείας για τον Κορωνοϊό και να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες,
κανονισμούς και πρότυπα του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της
Βικτώριας..

24.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις άδειες, συγκαταθέσεις, και
εγκρίσεις για τη χρήση, τη λειτουργία και κατοχή της Περιοχής Υπαίθριας
Κατανάλωσης Γευμάτων και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι ισχύουσες άδειες,
συγκαταθέσεις, και εγκρίσεις ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνες

25.

Ο κάτοχος της άδειας συμφωνεί και αποδέχεται ότι κατέχει και χρησιμοποιεί την
Περιοχή Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων αναλαμβάνοντας τους κινδύνους που
συνεπάγονται από αυτό..

26.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να έχει και να διατηρεί ασφάλιση
αστικής ευθύνης, καθώς και κάλυψη για ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων,
σχετικά με τις δραστηριότητες υπαίθριας κατανάλωσης γευμάτων, σύμφωνα με τις
οποίες το όριο ευθύνης για μία μόνο αξίωση δεν είναι μικρότερο από $20
εκατομμύρια.

27.

Ο κάτοχος της άδειας απαλλάσσει το Δήμο από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση που
μπορεί να έχει ο κάτοχος της άδειας σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία,
τραυματισμό ή ασθένεια που υπέστη ή αντιμετώπισε ο κάτοχος της άδειας, που
προέκυψε ή σχετίζεται με τη χρήση ή την κατοχή της Περιοχής Υπαίθριας
Κατανάλωσης Γευμάτων ή την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει της
παρούσας άδειας..

28.

Ο κάτοχος της άδειας απαλλάσσει το Δήμο, τους υπαλλήλους του και τους
αντιπροσώπους του από κάθε πράξη, αξίωση, απαίτηση, δαπάνη και αποζημίωση
οποιουδήποτε είδους που μπορεί να ασκηθεί, να γίνει ή να διεκδικηθεί εναντίον του
Δήμου, των υπαλλήλων του ή των αντιπροσώπων του που προκύπτει από ή
σχετίζονται με τη χρήση ή την κατοχή της Περιοχής Υπαίθριας Κατανάλωσης
Γευμάτων ή την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων βάσει αυτής της άδειας.

Διαχείριση

29.

Ο κάτοχος της άδειας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι αυτή η άδεια εκδίδεται μόνο σαν
μέρος της αξιολόγησης. Ο Δήμος μπορεί, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει, να
αναστείλει ή να ακυρώσει αυτήν την άδεια υπό όρους και για λόγους που ο Δήμος
κρίνει σκόπιμους. Ο κάτοχος της άδειας δεν θα δικαιούται καμία πληρωμή, αμοιβή ή
αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής από το Δήμο.

30.

Αυτή η άδεια δεν είναι μεταβιβάσιμη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Σε περίπτωση
πώλησης ή υπενοικίασης των Κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή η άδεια καθίσταται
άκυρη.
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31.

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να διατηρεί ένα έντυπο αντίγραφο αυτής της άδειας στις
εγκαταστάσεις ανά πάσα στιγμή.

32.

Αυτή η άδεια λήγει την ημερομηνία που καθορίζεται πάνω σ’ αυτήν την άδεια..

το Commercial Activity on Footpaths Policy 2008 (τις Αρχές Εμπορικών
Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους 2008).
Για συναλλαγές στους πεζόδρομους, όπως παραπάνω, ο κάτοχος της άδειας οφείλει, και
πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί του συμμορφώνεται επίσης με
τις Αρχές Εμπορικών Δραστηριοτήτων στους Πεζοδρόμους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει
και κατανοήσει τις Αρχές Εμπορικής Δραστηριότητας στους Πεζοδρόμους στην ιστοσελίδα
μας.
Βασικές προϋποθέσεις

1. Το ελάχιστο πλάτος του πεζόδρομου που απαιτείται για την ανάληψη εμπορικής
δραστηριότητας είναι 2,5 μέτρα πλάτος (επιτρέποντας πλάτος 0,7m για τη ζώνη του
κράσπεδου και 1,8 m για την ζώνη διέλευσης πεζών).

2. Το ελάχιστο πλάτος της ζώνης διέλευσης πεζών θα είναι 1,8m και το ελάχιστο πλάτος
της ζώνης του κράσπεδου θα είναι 0,7m.

3. Οι εμπορικές δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στην άκρη του δρόμου της Ζώνης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Οποιοσδήποτε χώρος δεν χρησιμοποιείται μέσα στη
Ζώνη Εμπορικών Δραστηριοτήτων πρέπει να αφήνεται ελεύθερος για πρόσβαση των
πεζών.

4. Όλα τα έπιπλα, οι διακοσμήσεις κι ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετούνται κατά μήκος της
πλευράς του δρόμου στον πεζόδρομο ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται στον
πεζόδρομο - ακόμη και σε κακοκαιρία.

5. Όταν ένας υπάλληλος του Δήμου ή η αρμόδια αρχή οδικής κυκλοφορίας θεωρεί ότι
υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας λόγω της ανάληψης εμπορικής δραστηριότητας σε γωνιά
του δρόμου, δεν θα επιτρέπονται εμπορικές δραστηριότητες.

6. Καμία εμπορική δραστηριότητα δεν μπορεί να λάβει χώρα ακριβώς δίπλα σε χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρία, στάση λεωφορείου, επίσημη
διάβαση πεζών, ζώνη φόρτωσης ή πυροσβεστικό κρουνό.

7. Η περιοχή διαφήμισης στο κάλυμμα περιορίζεται στο όνομα ή το λογότυπο της
επιχείρησης ή στο βασικό προϊόν (π.χ. Τη μάρκα του καφέ ή του μεταλλικού νερού
που διατίθεται σε αυτήν την επιχείρηση που επιδοτεί το κόστος του καλύμματος).
Αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιφάνειας του κάθε
καλύμματος.

8. Τα προσωρινά καλύμματα δεν μπορούν να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1,2m και τα
σταθερά καλύμματα δεν μπορούν να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 1,5m.
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9. Οι ζαρντινιέρες δεν μπορούν να προβάλλουν διαφημιστικό υλικό.
10.

Οι άδειες για εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να προβάλλονται σε εμφανές σημείο
στο μπροστινό μέρος της επιχείρησης.

11.

Εάν υποβάλετε αίτηση για άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών ή μόνιμη δομή στον
πεζοδρόμο, θα πρέπει να συμπεριλάβετε αντίγραφο της άδειας ή του ενοικιαστήριου,
μαζί με τη σχετική πολεοδομική άδεια.

Σημείωση: Δεν υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης πινακίδων προβολής σχήματος Λ, που
περιλαμβάνει πίνακα μενού, στις εγκαταστάσεις για υπαίθρια κατανάλωση γευμάτων.
Δήλωση και αναγνώριση
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έχω διαθέσει σε αυτήν την αίτηση είναι αληθείς και σωστές.
Εάν μου χορηγηθεί άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων, συμφωνώ να συμμορφωθώ
με τους όρους χρήσης σε σχέση με αυτήν την άδεια, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων

12.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις Οδηγίες Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων και τους
Γενικούς Όρους της Άδεια Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων που αναφέρονται
παραπάνω ̇ και

13.

Θα συμμορφωθώ με τους όρους που περιγράφονται στις Οδηγίες Υπαίθριας
Κατανάλωσης Γευμάτων και την άδεια που μου έχει εκδοθεί ̇

14.

Θα ενημερώσω το Δήμο του Mornington Peninsula για τυχόν διαφορές σχετικά με την
έγκριση της Άδειας Υπαίθριας Κατανάλωσης Γευμάτων και την τρέχουσα χρήση της
υπαίθριας περιοχής καφέ.

15.

Θα ενημερώσω το Δήμο του Mornington Peninsula για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία
επικοινωνίας μου.

16.

Θα διασφαλίσω ότι η άδεια δεν θα πωληθεί, μεταβιβαστεί ή παραχωρηθεί σε άλλο
ενδιαφερόμενο μέρος και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς όπως
δηλώθηκε.

17.

Συμφωνώ ότι όλες οι άδειες είναι χωρίς επιστροφή χρημάτων. Αναγνωρίζω ότι οι
πληροφορίες που θεωρούνται ψευδείς για την υποστήριξη αυτής της αίτησης θα
έχουν σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της προσωπικής μου άδειας.

⃞ Έχω διαβάσει τα παραπάνω και αναγνωρίζω αυτήν τη συμφωνία *
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ο Δήμος του Mornington Peninsula δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά σας
δεσομένα. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε συλλέγονται από το Δήμο σύμφωνα με
την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη Νομοθετική Πράξης περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας Δεδομένων του 2014 και τη Νομοθετική Πράξης
περί Υγείας του 2001. Ο Δήμος συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να
επεξεργαστεί τις πληρωμές που εσείς κάνετε στο Δήμο. Οι πληροφορίες θα
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χρησιμοποιηθούν από το Shire για αυτόν τον σκοπό και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
έναν σχετικό δευτερεύοντα σκοπό που θα περίμενε κανείς. Μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε διαθέσει στο Δήμο ανά πάσα στιγμή και να κάνετε
διορθώσεις εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες είναι λανθασμένες. Για να προβάλετε την
Δήλωση Αποποίησης και τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Δήμου, τη Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της
ιστοσελίδας, κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους

1.

Δήλωση αποποίησης

2.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

3.

Όροι και Προϋποθέσεις

⃞ Έχω διαβάσει τα παραπάνω και αναγνωρίζω αυτήν τη συμφωνία *

