Λευκάδα 03 Ιουνίου 2020
Αριθµ. Πρωτ. : 8197
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες:

Κοψιδά Μαρία

Ταχ. Δ/νση:

Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας:

31 100-Λευκάδα

Τηλέφωνα:

26453 60567

Fax:

26453 60550

ΠΡΟΣ:
Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Θέµα: Ανακοίνωση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων (ΚΥΕ)
Σχετ: α) αριθµ. 55/2015 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου
β) άρθ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α/24-05-2020) «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»
Καλούνται οι επαγγελµατίες που λειτουργούν επιχειρήσεις στον Δήµο Λευκάδας και που επιθυµούν να τους
παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, να αποστείλουν την αίτησή τους
στο Τµήµα Εσόδων του Δήµου Λευκάδας, έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, για την έκδοση αδειών κατάληψης
κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόµενοι θα
πρέπει να είναι δηµοτικά ενήµεροι για τα παρελθόντα έτη.
Η αποστολή της αίτησης µπορεί να γίνει:
•

µε συµπλήρωση της αίτησης και ηλεκτρονική αποστολή των συνηµµένων εγγράφων στο email:
protocol@lefkada.gov.gr

•

µε ταχυδροµική αποστολή στην ταχ. δ/νση: Δήµος Λευκάδας – Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα
Εσόδων, Διοικητήριο, Τ.Κ: 31100 Λευκάδα

•

µέσω fax στο 2645360550

Σε εφαρµογή των διατάξεων του (β) σχετικού, µε ισχύ έως 30-11-2020, ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους
επιχειρηµατίες (ΚΥΕ), ότι µπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Για όσους
έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 και επιθυµούν επιπλέον χώρο ή για όσους δεν
έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020, θα πρέπει να προσκοµιστούν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο (α) σχετικό.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
•

Αίτηση

•

Σχεδιάγραµµα (κατά προτίµηση σε ψηφιακή µορφή) στο οποίο θα αποτυπώνεται ο χώρος που δύναται
να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσµατα σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις.

•

Υπεύθυνη δήλωση.

•

Άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή γνωστοποίηση.

•

Σε περίπτωση έκδοσης άδειας για 1η φορά είναι απαραίτητη και η προσκόµιση φωτογραφιών του
καταστήµατος και του αιτούµενου κοινοχρήστου χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
•

Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχηµάτων.

•

Η προστασία των διαβάσεων των ατόµων µε αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων (ΑµεΑ).

•

Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών
τουλάχιστον ενός µέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 µ.).

•

Η εξασφάλιση ανεµπόδιστης χρήσης κατασκευασµένου οδηγό όδευσης τυφλών.

•

Μέριµνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας.

•

Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθµευσης των
παρακείµενων χρήσεων και η ανεµπόδιστη απορροή των οµβρίων.

•

Εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, πλάτους 3,50µ, σε πεζόδροµους και
οδούς ήπιας κυκλοφορίας

•

Επιπροσθέτως τονίζουµε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη µόνιµων ή προσωρινών σταθερών
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.

Τέλη χρήσης
Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε την παρ. 3 του (β) σχετικού, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η
παραχώρηση πρόσθετου χώρου, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής επέρχεται µείωση των τελών χρήσης
αναλογικά προς την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό
(50%).
Κυρώσεις
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των µε την παρ. 1 του (β) σχετικού παραχωρηθέντων κοινόχρηστων
χώρων, επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο ίσο µε το τέλος που
αναλογεί στην

παράνοµη

χρήση.

Με

µέριµνα

του οικείου

δήµου αποµακρύνονται

αµέσως

τα

επιπλέον

τραπεζοκαθίσµατα ή τυχόν άλλα αντικείµενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) µηνών,
αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος
για τρεις (3) µήνες.
Τα αιτήµατα των ενδιαφερόµενων θα υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Υποχρεωτικά
στο email του ο συναλλασσόµενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοµ/µο και τηλέφωνο). Επίσης υπάρχει η
δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών µε ταχυµεταφορές (courier).
Εάν η ικανοποίηση του αιτήµατος του ενδιαφερόµενου δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί µε την ανωτέρω
διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόµιµου
εκπροσώπου του στην υπηρεσία, πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης (ραντεβού). Η επικοινωνία για
καθορισµό συνάντησης του συναλλασσόµενου ή του νόµιµου εκπροσώπου µε την Υπηρεσία, θα πραγµατοποιείται µέσω
αποστολής έγγραφου αιτήµατος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των αρµόδιων υπαλλήλων είναι τα εξής:
E-mail
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

protocol@lefkada.gov.gr

2645360 551-553-589

-

2645360567

Ο Δήµαρχος

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

