
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ CHILDS ROAD 
Επισκόπηση 
Έργου
Προσθέτουμε μια επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας 
στο Childs Road μεταξύ του Beaumont Crescent 
και του Prince of Wales Avenue, θα αντικατασταθεί 
η κυκλική διασταύρωση στο Bowman Drive από 
φανάρια και θα χτιστεί νέα γέφυρα πάνω από το 
Darebin Creek.

Η αναβάθμιση πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
την κατασκευαστική εταιρεία Ace Contractors με 
έδρα τη Μελβούρνη.

Σχετικά με το Έργο
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης:

 • θα προσθέσουμε επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας  
σε κάθε κατεύθυνση μεταξύ του Beaumont 
Crescent και του Prince of Wales Avenue

 • θα εγκαταστήσουμε φανάρια στο Bowman Drive

 • θα χτίσουμε νέα γέφυρα πάνω από το ρυάκι 
Darebin Creek και θα αναβαθμιστεί η υπάρχουσα 
γέφυρα

 • θα χτίσουμε νέα και αναβαθμισμένα κοινά 
μονοπάτια για πεζούς και για ποδηλασία

 • θα αναβαθμίσουμε τις διασταυρώσεις των 
Beaumont Crescent, Mindoro Crescent και 
Hawkes Drive

 • θα συνδέσουμε από βόρεια και νότια το μονοπάτι 
Darebin Creek Trail  στην ανατολική πλευρά του 
ρυακιού

 • θα εγκαταστήσουμε οδικά εμπόδια ασφαλείας 
κατά μήκος του δρόμου.

Οφέλη του έργου

Η αναβάθμιση του Childs Road:

 • θα βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας και θα 
μειώσει τη διάρκεια των ταξιδιών

 • θα παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή για ταξίδια 
ανατολής-δύσης που θα βοηθήσει τους οδηγούς 
να αποφύγουν τα κέντρα των προαστείων South 
Morang και Epping

 • θα σας εξυπηρετήσει ώστε να μπορείτε να 
κυκλοφορείτε με τα πόδια ή ποδήλατο πιο εύκολα 
και με περισσότερη ασφάλεια

 • θα αυξήσει την ασφάλεια μειώνοντας τον κίνδυνο 
και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων με την 
εγκατάσταση οδικών εμποδίων ασφαλείας.

Καλλιτεχνική απεικόνιση της αναβάθμισης του Child’s Road - υπόκειται σε αλλαγές

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Θα προσθέσουμε επιπλέον λωρίδες 
κυκλοφορίας ώστε το ταξίδι σας να 
είναι πιο σίγουρο

ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΡΥΑΚΙ DAREBIN CREEK 
Θα αυξήσουμε τη χωρητικότητα της 
γέφυρας ώστε να υπάρχει περιθώριο 
για περισσότερη κίνηση

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Βελτιώνουμε το Childs Road έτσι ώστε 
το ταξίδι σας μέσω των Mill Park και 
Lalor να είναι πιο ασφαλές

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τα νέα μονοπάτια για πεζούς και 
ποδηλασία θα δημιουργήσουν 
καλύτερες συνδέσεις με τα τοπικά 
σχολεία, καταστήματα και τις δημόσιες 
συγκοινωνίες.

Εξουσιοδοτημένο από την Κυβέρνηση της Βικτώρια, 1 Treasury Place, Μελβούρνη

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
roadprojects.vic.gov.au
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Θα προγραμματίσουμε το έργο μας με 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιήσουμε 
την ταλαιπωρία και για να σας 
προειδοποιούμε εκ των προτέρων  για 
τις προγραμματισμένες αλλαγές, για 
να μπορείτε να προγραμματίσετε και 
σεις τις κινήσεις σας. Η ενημέρωση 
του κοινού θα γίνεται μέσω τακτικών 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
SMS, ενημερώσεων έργου, ηλεκτρονικών 
πινάκων μηνυμάτων και 24ωρης 
τηλεφωνικής γραμμής. 

Ίσως χρειαστεί να αλλάξει προσωρινά η πρόσβαση 
στην περιοχή σας. Θα υπάρχουν παρακάμψεις, 
ταμπέλες και ελεγκτές κυκλοφορίας για να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες του δρόμου και 
οι πεζοί να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια 
γύρω από τους χώρους όπου εκτελούνται 
εργασίες. Όπου είναι δυνατό, θα διατηρήσουμε 
την πρόσβαση σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και θα 
ενημερώνουμε εκ των προτέρων τους κατοίκους 
για τυχόν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις.

Θα δουλεύουμε κυρίως κατά τη διάρκεια 
της ημέρας από Δευτέρα έως Σάββατο 
και ίσως χρειαστεί ορισμένες φορές 
να δουλέψουμε και τη νύχτα για να 
ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις για 
τους χρήστες του δρόμου. 

Μόνιμες Αλλαγές Πρόσβασης 
Σύμφωνα με τον νέο σχέδιο, θα υπάρξουν μόνιμες 
αλλαγές που θα παρέχουν ασφαλέστερες επιλογές 
στροφής σε διασταυρώσεις της περιοχής.

Θα καταργήσουμε οριστικά τη δυνατότητα 
στροφής δεξιά από το Hawkes Drive, το Beaumont 
Crescent και το Mindoro Crescent. Για να στρίψετε 
δεξιά από αυτούς τους δρόμους, στρίψτε πρώτα 
αριστερά στο Childs Road και κάντε αναστροφή 
(U-turn) στους νέους χώρους αναστροφής πριν από 
το Beaumont Crescent και το Mindoro Crescent ή 
στη διασταύρωση Dalton Road.

Θα εξακολουθεί να είναι δυνατό να στρίβετε δεξιά 
από το Childs Road προς το Mindoro Crescent και 
το Beaumont Crescent.

Περιβάλλον και διαχείριση 
διατηρητέων στοιχείων
Δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις 
επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και διατηρητέα 
στοιχεία, ενώ χτίζουμε ασφαλέστερους και πιο 
προσβάσιμους δρόμους για όλους.

Θα αποκτήσουμε άδειες και εγκρίσεις για τυχόν 
περιβαλλοντικές και πολιτιστικές παραμέτρους που 
σχετίζονται με τα έργα. Θα συνεργαστούμε επίσης 
με ντόπιους Αβορίγινες και την κοινότητα για να 
διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε οποιεσδήποτε 
βασικές διατηρητέες τοποθεσίες και σημαντική 
χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή.

Επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας από 
το Beaumont Crescent έως το 
Prince of Wales Avenue 

Αναβαθμισμένη διασταύρωση

Νέα φανάρια

Νέα γέφυρα με υπόγεια διάβαση 
και αναβαθμισμένη υπάρχουσα γέφυρα 

Αναβαθμισμένος χώρος αναστροφής (u-turn)

Νέα και αναβαθμισμένα κοινά μονοπάτια 
για πεζούς και ποδηλασία

Δεν είναι
υπό κλίμακα

2020 

 • Ανάθεση σύμβασης  

 • Έρευνες περιοχής 

2021-2022 

 • Εγκατάσταση εργοταξίου και αρχικές 
εργασίες

 • Προστασία και μετεγκατάσταση 
ανέσεων

 • Μεγάλη κατασκευή 

 • Κατασκευή γέφυρας 

2023 

 • Αποπεράτωση του έργου 

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Για να ενημερώνεστε
Μεταβείτε στο roadprojects.
vic.gov. au/projects/childs-
road-upgrade  για να δείτε τον 
διαδραστικό χάρτη της αναβάθμισης 
«Childs Road Upgrade» και τι θα 
αλλάξει στην περιοχή σας. 

Εγγραφείτε στο  roadprojects.vic. 
gov.au/subscribe  για να λαβαίνετε 
ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και SMS κατευθείαν 
στο τηλέφωνό σας.

Συνεισφορά για τις επόμενες 
γενιές 
Το Major Road Projects Victoria υλοποιεί 
πρωτοβουλίες σε όλη τη Victoria για να επιφέρει 
αποτελέσματα πέρα από τη βελτίωση των οδικών 
υποδομών που θα διαρκέσουν για όφελoς των 
επομένων γενιών. 

Συνεργαζόμαστε άμεσα με τις τοπικές κοινότητες 
για να ενισχύσουμε την συνεκτικότητα μεταξύ 
ανθρώπων και τόπων και για να υποστηρίξουμε 
την τοπική ανάπτυξη και εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Childs Road, θα 
διαβουλευτούμε με το κοινό και αυτό θα συμβάλει 
στο σχεδιασμό ορισμένων στοιχείων αυτής της 
πρωτοβουλίας.

Τι μπορείτε να περιμένετε κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Επικοινωνήστε μαζί μας
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105

Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε αυτές τις 
πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή

Εάν χρειάζεστε βοήθεια λόγω διαταραχών ακοής 
ή ομιλίας, μεταβείτε στο relayservice.gov.au

 Για ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, 
καλέστε το 9209 0147

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 @roadprojectsvic
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