
Εγγραφείτε για ενημερώσεις του έργου στο 
northeastlink.vic.gov.au
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Προσεχείς εργασίες στην περιοχή σας

Έργα κύριου αγωγού ύδρευσης 
κάτω από τον Eastern Freeway 
Προσωρινές αλλαγές στην Estelle Street και στην 
Koonung Creek Reserve
Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του ‘χαμένου κρίκου’ στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Μελβούρνης.

Μετακινούμε σχεδόν 100 υπηρεσίες κοινής ωφελείας πάνω και κάτω απ’ το έδαφος 
όπως ηλεκτροδότηση, νερό, φυσικό αέριο, αποχετεύσεις και επικοινωνίες για να 
περάσει ο North East Link.

Ο North East Link θα μειώσει τους χρόνους της διαδρομής μεταξύ του M80  
Ring Road και του Eastern Freeway κατά 35 λεπτά, θα βγάλει 15.000 φορτηγά  
την ημέρα από τους τοπικούς δρόμους, και θα παραδώσει τους τοπικούς δρόμους 
πίσω στις κοινότητές τους. Το έργο θα προσφέρει μαζική αναβάθμιση του  
Eastern Freeway, του πρώτου αποκλειστικού λεωφορειόδρομου της Μελβούρνης 
και περισσότερα από 25 χιλιόμετρα νέων και αναβαθμισμένων πεζόδρομων και 
ποδηλατοδρόμων.

Φέτος, οι εργασίες θα αρχίσουν με τη μετακίνηση δύο κεντρικών αγωγών ύδρευσης 
κάτω από τον Eastern Freeway μεταξύ Estelle Street στο Bulleen και της  
Koonung Creek Reserve στο Balwyn North.

Για την υποστήριξη αυτών των έργων, θα δημιουργηθεί μια εγκατάσταση εντός 
της Koonung Creek Reserve νότια του Eastern Freeway, και θα δημιουργηθεί ένα 
εργοτάξιο δίπλα στο δρόμο στην Estelle Street. Θα υπάρξουν επίσης κάποιες 
προσωρινές αλλαγές στους τοπικούς δρόμους,τους πεζόδρομους και τους 
ποδηλατοδρόμους.

Η εταιρεία CPB Contractors θα εκτελέσει αυτό το έργο και αρχίζουμε τώρα να μιλάμε 
με τους κατοίκους για το πώς μπορούν να τους επηρεάσουν οι εργασίες. 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις εργασίες του North East 
Link με το να εγγραφείτε στις ενημερώσεις μέσω email στο 
northeastlink.vic.gov.au/contact/subscribe

Δεκέμβριος 2020



Η κατασκευή των νέων  
αγωγών ύδρευσης
Γύρω στα 124 μέτρα νέων αγωγών  
ύδρευσης θα εγκατασταθούν κάτω από τον 
Eastern Freeway μεταξύ της Estelle Street,  
στο Bulleen και της Koonung Creek Reserve,  
στο Balwyn North. 

Για να ελαχιστοποιηθούν οι αναστατώσεις 
για τους κατοίκους της περιοχής και για να 
μη διακοπεί η κυκλοφορία, οι αγωγοί κάτω 
από τον Eastern Freeway θα εγκατασταθούν 
χρησιμοποιώντας ένα μικρών διατάσεων 
μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων [micro Tunnel 
Boring Machine (TBM)]. 

Για τη σύνδεση με το υπάρχον κεντρικό 
δίκτυο ύδρευσης θα ανοιχτούν τάφροι στα 
δύο άκρα οι οποίες θα γεμιστούν και θα 
καλυφθούν μόλις τελειώσουν οι εργασίες.

Τα micro TBM λειτουργούν σχεδόν με τον 
ίδιο τρόπο όπως τα μεγάλα TBM, αλλά o 
χειρισμός τους γίνεται εξ αποστάσεως από 
ένα ειδικά κατασκευασμένο κέντρο ελέγχου 
επί του εδάφους. 

Για την είσοδο και στην έξοδο του micro TBM, 
θα δημιουργηθεί μια εγκατάσταση εντός της 
Koonung Creek Reserve και θα δημιουργηθεί 
δίπλα στην Estelle Street ένα εργοτάξιο. 

Οι εργασίες για την προετοιμασία των δύο 
χώρων και η τοποθέτηση των νέων αγωγών 
θα γίνει σε δύο στάδια για τα οποία θα 
απαιτηθούν εννέα περίπου μήνες.

Πότε θα  
εκτελούνται  
οι εργασίες;
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια της ημέρας από;

 •   7 π.μ. έως 5 μ.μ., Δευτέρα έως 
Παρασκευή  

 •   8 π.μ. έως 1 μ.μ., τα Σάββατα 

Παρακαλούμε σημειώσετε ότι 
ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες 
εργασίες εκτός αυτών των 
ωρών, περιλαμβανομένων της 
δραστηριότητας διάνοιξης σηράγγων 
και των υποστηρικτικών εργασιών. 
Εάν απαιτούνται εργασίες εκτός αυτών 
των ωρών, οι πλησίον κάτοικοι θα 
ειδοποιούνται εγκαίρως. 
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Η περιοχή του εργοταξίου 
θα δημιουργηθεί δίπλα 
στο οδόστρωμα της 
Estelle Street για την 
έξοδο του micro TBM και 
τις εργασίες υποστήριξης 
στη βόρεια πλευρά του 
αυτοκινητόδρομου, 
περιλαμβανομένων 
των συνδέσεων με τους 
υπάρχοντες κεντρικούς 
αγωγούς ύδρευσης κάτω 
από την Estelle Street. 

Η εγκατάσταση στην Koonung Creek 
Reserve θα χρησιμοποιηθεί για την 
είσοδο και το χειρισμό του micro 
TBM, το συντονισμό των εργασιών 
και την αποθήκευση του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων. 

Επίσης, θα χρειαστεί να 
κατασκευαστεί ένας προσωρινός 
δρόμος πρόσβασης προς χρήση των 
οχημάτων κατασκευής προς και από 
την εγκατάσταση. 

Έξοδος του micro TBM στην Estelle Street

Είσοδος του micro TBM στην Koonung Creek Reserve 

Τάφροι σύνδεσης στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης

Διαδρομή micro TBM



Τι να περιμένουμε στη διάρκεια της 
κατασκευής
Για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια 
γύρω από τις περιοχές εργασίας, σχεδιάζουμε κάποιες προσωρινές αλλαγές στους 
τοπικούς δρόμους, καθώς και στους πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους. 

Αλλαγές στην Estelle Street
Ένα τμήμα της Estelle Street στην ανατολική πλευρά του κυκλικού κόμβου της 
Kenneth Street κοντά στο Yarraleen Trail θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά όταν 
θα πραγματοποιούνται συνδέσεις με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης κάτω από το 
δρόμο. Αυτές οι εργασίες προγραμματίζονται για τις αρχές του 2021.

Το υπόλοιπο της Estelle Street και όλοι οι άλλοι τοπικοί δρόμοι στην περιοχή θα 
παραμείνουν ανοικτοί και οι κάτοικοι θα είναι σε θέση να έχουν συνεχή πρόσβαση 
στα driveway τους.

Θα δημιουργηθεί μια προσωρινή παράκαμψη για τους πεζούς και τους ποδηλάτες 
που χρησιμοποιούν το μονοπάτι της Koonung Creek.

Θα είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής με περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές πολύ πριν από την έναρξη αυτών  
των εργασιών.

Διαχείριση του αποτυπώματός μας στην 
Koonung Creek Reserve
Στο πλαίσιο των εργασιών στην Koonung Creek Reserve, κάποια βλάστηση θα 
πρέπει να αφαιρεθεί. Το έργο προβλέπει μια πολιτική αντικατάστασης δύο δέντρων 
για κάθε ένα που αφαιρείται, και στη διάρκεια του έργου θα φυτευτούν περισσότερα 
από 30.000 δέντρα.

Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι η αφαίρεση των δέντρων θα 
ελαχιστοποιηθεί όσο είναι δυνατόν.

Τμήματα του κύριου Koonung Creek Trail και άλλων διαδρομών μπορεί να 
χρειαστεί να εκτραπούν προσωρινά και οι παρακάμψεις θα σηματοδοτηθούν 
κατάλληλα για τους ποδηλάτες και τους περιπατητές. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πλαίσιό μας Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης [Environment Management Framework] επισκεφθείτε το 
northeastlink.vic.gov.au/planning/approvals/key-approval-documents

Κυκλοφορία οχημάτων για τις ανάγκες  
του έργου
Τα οχήματα για τις ανάγκες του έργου θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τους 
τοπικούς δρόμους για να έχουν πρόσβαση στην περιοχή των εργασιών εντός 
της Koonung Creek Reserve. Αυτό θα είναι προσεκτικά διαχειριζόμενο για να 
εξασφαλίσει τα ότι τα φορτηγά θα κινούνται με ασφάλεια μέσα στην περιοχή.

Η εγκατάσταση θα διαθέτει έναν περιορισμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 
για το προσωπικό. Ορισμένα επιπλέον οχήματα των εργαζόμενων μπορεί να 
χρειαστεί να σταθμεύουν σε τοπικούς δρόμους κατά τη διάρκεια των εργασιών – 
αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 
δέντρα στην Koonung Creek Reserve. 

Χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής

Τέλη 2020
 •  Επιτόπια έρευνα 

 •   Προετοιμασία επιτόπιας 
εγκατάστασης 

Αρχές 2021 – Μέσα 2021
 •   Εκσκαφή σημείων εισόδου 

και εξόδου του micro TBM 

 •   Το micro TBM ανοίγει 
τη σήραγγα κάτω από 
τον αυτοκινητόδρομο και 
εγκαθιστά τους νέους 
αγωγούς ύδρευσης

Μέσα 2021 – Τέλη 2021
 •   Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης 

συνδέονται με το υπάρχον 
δίκτυο 

 •   Αποκατάσταση των χώρων 
εργασιών

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι 
ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν

Τα δεδομένα με μια ματιά

Διάμετρος έως  
1,4 μέτρα

μέτρα
1,4

Περίπου 4 μέτρα κάτω από 
τον Eastern Freeway

μέτρα
4

Περίπου 202 μέτρα νέων 
αγωγών. 124 μέτρα από τους 
οποίους θα περάσουν κάτω 
από τον Eastern Freeway 

μέτρα
202
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Πώς θα μοιάζει η Koonung Creek Reserve μετά την ολοκλήρωση 
του έργου;
Αναγνωρίζουμε ότι η Koonung Creek Reserve είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για 
την τοπική κοινότητα. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Koonung Creek Reserve  
πέρα από αυτές τις αρχικές εργασίες θα είναι μέρος του τελικού σχεδιασμού του 
North East Link το 2021.

Θα δημιουργήσουν θόρυβο οι εργασίες;
Η χρησιμοποίηση μικρών διαστάσεων μηχανήματων διάνοιξης σηράγγων (TBM) 
για τη κατασκευή των νέων κεντρικών αγωγών νερού κάτω από τον Ανατολικό 
Αυτοκινητόδρομο [Eastern Freeway], θα βοηθήσουν στην αποφυγή σημαντικού 
θορύβου για τους κατοίκους. Ωστόσο, αναμένουμε ότι θα εξακολουθεί να 
υπάρχει κάποιος θόρυβος κοντά στα εργοτάξια επί του εδάφους. Ο θόρυβος 
θα παρακολουθείται προσεκτικά και θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αυστηρές 
Απαιτήσεις Περιβαλλοντικής Απόδοσης του έργου.

Θα διακοπεί η παροχή του νερού μου κατά τη διάρκεια  
των εργασιών;
Μόλις κατασκευαστούν οι νέοι κεντρικοί αγωγοί νερού, μπορεί να υπάρξουν 
κάποιες προσωρινές διακοπές καθώς οι κατασκευαστές θα συνδέσουν τους 
κεντρικούς αγωγούς στο υπάρχον δίκτυο. Οποιεσδήποτε διακοπές θα είναι 
σύντομες και θα ανακοινώνονται εγκαίρως. 

Πως θα ελαχιστοποιήσετε την αφαίρεση δέντρων;
Έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες, αξιολογήσεις 
και προσεκτικός σχεδιασμός από ανεξάρτητους δενδροκόμους για την 
ελαχιστοποίηση της απομάκρυνσης των δέντρων από την  
Koonung Creek Reserve. Έχουμε επίσης εργαστεί σκληρά για να 
ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα της κατασκευής μας, ώστε να κρατήσουμε  
όσο το δυνατόν περισσότερα δέντρα.

Πώς θα προστατεύσετε τα δέντρα που δεν χρειάζεται  
να αφαιρεθούν;
Συνεργαζόμαστε με ένα ανεξάρτητο δενδροκόμο προκειμένου να διατηρήσουμε 
όσο είναι δυνατόν περισσότερα δέντρα. Όπου μπορούν να διατηρηθούν δέντρα, 
εφαρμόζεται ένα Σχέδιο Προστασίας των Δέντρων ώστε να προστατευτούν από 
τις εργασίες πάνω και κάτω από το έδαφος.

Τι θα συμβεί στα δέντρα αφού αφαιρεθούν;
Όπου είναι δυνατόν, η ξυλεία θα αποθηκεύεται και θα διανέμεται σε τοπικούς 
κοινοτικούς κήπους και ομάδες, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε βιότοπους, 
συντήρηση και έργα τοπικών υποδομών. 

Πώς διαχειρίζεστε τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή της περιοχής;
Ένας ανεξάρτητος δενδροκόμος προσδιορίζει τα δέντρα που χρησιμεύουν 
ως βιότοποι της άγριας ζωής πριν από την αφαίρεσή τους. Στη συνέχεια, 
εξασφαλίσαμε ότι οι ειδικοί χειριστές πανίδας θα βρίσκονται επί τόπου πριν από 
την απομάκρυνση των δέντρων και, εάν απαιτείται, η άγρια ζωή θα μεταφερθεί 
προσεκτικά και θα μετεγκατασταθεί σε κατάλληλο πλησίον βιότοπο.

Πώς μπορώ να μιλήσω με κάποιον σχετικά με τις εργασίες;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας του έργου τηλεφωνικά και με email.

T: 1800 105 105 (24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα)

E: community@northeastlink.vic.gov.au

Μπορείτε επίσης να κάνετε ερωτήσεις μέσω διαδικτύου στο  
engage.vic.gov.au/north-east-link/north-east-link-works-near-you

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ασφάλεια
Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων 
μας είναι η βασική μας προτεραιότητα 
καθώς συνεχίζουμε να παραδίδουμε το 
Έργο North East Link, όπως και η εφαρμογή 
των μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης 
σύμφωνα με τις τρέχουσες υγειονομικές 
συστάσεις. Διαθέτουμε αυστηρά πρωτόκολλα 
για την προστασία της ασφάλειας του 
εργατικού δυναμικού των κατασκευών μας, 
περιλαμβανομένων ενισχυμένων ρυθμίσεων 
βιομηχανικού καθαρισμού, παροχής 
εξοπλισμού ατομικής προστασίας και μέτρων 
για τη μείωση της επαφής με το προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένων κλιμακωτών βαρδιών.
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Όταν ολοκληρωθεί το  
North East Link: 
 •   Οι διαδρομές από τα ανατολικά προάστια προς 

το αεροδρόμιο της Μελβούρνης θα είναι έως 
και 35 λεπτά συντομότερες.

 •   Μια διαδρομή σε ώρα αιχμής στον  
Eastern Freeway θα είναι έως και 11 λεπτά 
συντομότερη.

 •   Ένα νέο πάρκο και μια διαδρομή στο 
Bulleen και ένα αναβαθμισμένο πάρκο και 
διαδρομή στο Doncaster θα δώσει στους 
ανθρώπους καλύτερη πρόσβαση σε ταχύτερες, 
τακτικότερες και πιο αξιόπιστες δημόσιες 
συγκοινωνίες από και προς το κέντρο με  
τον πρώτο αποκλειστικό λεωφορειόδρομο  
της Μελβούρνης.

 •   Ένας νέος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος 
θα συνδέσει το Koonung Creek Trail με τα 
πάρκα του ποταμού Yarra και το δίκτυο του 
εσωτερικού δακτύλιου της πόλης.


