
Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, με το παρόν ενημερωτικό 
δελτίο θα ενημερωθείτε σχετικά με την εγκατάσταση του νέου υπόγειου 
καλωδίου που θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε μια ασφαλή και 
αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για την περιοχή CBD του Σίδνεϊ και τις γύρω περιοχές.

Το έργο Powering Sydney’s Future (Ηλεκτροδότηση του 
μέλλοντος του Σίδνεϊ) της TransGrid θα εξασφαλίσει ένα νέο 
υπόγειο καλώδιο ηλεκτροδότησης 330kV μεταξύ του Potts Hill και 
της Alexandria και αναβαθμίσεις σε τρεις υποσταθμούς, με στόχο 
την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του δήμου.

Ενημέρωση κατασκευής
Χρειάστηκε να διακόψουμε την κατασκευή από τα μέσα Ιουλίου 
έως τις αρχές Αυγούστου 2021 για να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις του Διατάγματος Δημόσιας Υγείας COVID-19 της 
κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας. Τα συνεργεία μας 
εργάζονται πλέον ξανά σε ορισμένες περιοχές κατά μήκος της 
διαδρομής του καλωδίου.

Λειτουργούμε σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας COVID-19 για την 
ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης καλωδίων επικοινωνίας (που χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του νέου καλωδίου 
ηλεκτροδότησης), της δοκιμής του νέου καλωδίου ηλεκτρισμού 
και της αποκατάστασης της υποδομής κυκλοφορίας.

Οι εργασίες σε δημόσιους χώρους αναμένεται να συνεχιστούν 
μέχρι τα τέλη του 2021. Αναμένουμε το έργο στο σύνολό του να 
ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022, όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες 
στους υποσταθμούς μας και ενεργοποιήσουμε το νέο καλώδιο.

Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες εργασίες θα εκτελεστούν 
κατά τη διάρκεια των τυπικών ωρών εργασιών κατασκευής από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 7 π.μ.-6 μ.μ. και Σάββατο 8 π.μ. – 1 μ.μ., 
αλλά μπορεί κάποια μόνιμη οδική αποκατάσταση να 
πραγματοποιηθεί εκτός των ωρών αυτών, όπου απαιτείται  
από τις αρχές της τροχαίας.

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων
Καθώς ολοκληρώνεται η κατασκευή στους δρόμους, 
τα οδοστρώματα που επηρεάστηκαν από τις εργασίες 
μας αποκαθίστανται προσωρινά ώστε να είναι 
δυνατή η κανονική ροή της κυκλοφορίας. Έχουμε 
ξεκινήσει τη μόνιμη αποκατάσταση ορισμένων οδών, 
συμπεριλαμβανομένων τσιμεντένιων οδοστρωμάτων.

Ο δήμος Canterbury Bankstown θα αποκαταστήσει μόνιμα 
τα οδοστρώματα που εμπίπτουν στα όριά του, με το 
κόστος να καλύπτεται από την TransGrid. Αυτή η εργασία 
καθυστέρησε λόγω των περιορισμών εργασίας εξαιτίας 
του COVID-19, αλλά θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Τώρα συνεργαζόμαστε με το Inner West Council για έναν 
παρόμοιο διακανονισμό για την περιοχή του.

Powering Sydney’s Future
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Γέφυρα καλωδίων και ποδηλατόδρομου στην Bedwin Road, St Peters
Ολοκληρώσαμε την κατασκευή της νέας γέφυρας καλωδίων και ποδηλατόδρουμου στην Bedwin Road στο St Peters. 
Η TransGrid έχει κατασκευάσει αυτή τη γέφυρα σε συνεργασία με το Transport for NSW και το Inner West Council. 
Ο ποδηλατόδρομος θα παρέχει ένα ειδικό πέρασμα της σιδηροδρομικής γραμμής για τους ποδηλάτες από τον  
Σεπτέμβριο του 2021.

Για διερμηνέα, τηλεφωνήστε στο 131 450 και ζητήστε τους να καλέσουν την TransGrid στο 1800 955 588. 
Ο διερμηνέας θα σας βοηθήσει στη συνέχεια με τη μετάφραση.

Χρειάζεστε διερμηνέα;

Πρόοδος κατασκευής
Κατασκευή τάφρου:

100% ολοκλήρωση

Εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίων:

100% ολοκλήρωση

Μόνιμη αποκατάσταση δρόμων και άλλων περιοχών:

20% ολοκλήρωση

Εργασίες γέφυρας:

100% ολοκλήρωση

Υπόγεια εκσκαφή μικροσηράγγων:

100% ολοκλήρωση

Αναβαθμίσεις υποσταθμών:

75% ολοκλήρωση
 

Σχέδιο ασφαλείας COVID-19
Η κατασκευή του Powering Sydney’s Future θα συνεχίσει να τηρεί 
τις απαιτήσεις του NSW Health ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια 
της κοινότητας. Επιστρέφοντας στις τοπικές περιοχές, η ομάδα 
μας ακολουθεί το σχέδιο ασφάλειας COVID-19 του έργου.

Ενημέρωση του κοινού
Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την έναρξη 
των υπόλοιπων εργασιών στην περιοχή σας τουλάχιστον επτά 
ημέρες πριν από την έναρξή τους.

Για τη μόνιμη αποκατάσταση του οδοστρώματος στην περιοχή 
Canterbury Bankstown, θα λάβετε ειδοποίηση από τον δήμο του 
Canterbury Bankstown ή τον εργολάβο του τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από την έναρξη των εργασιών στην περιοχή σας.

Ερωτήσεις ή ανησυχίες σας
Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε τυχόν 
ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το έργο. 

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσετε 
μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας καθώς 
ολοκληρώσαμε εργασίες στην περιοχή σας.

Επισκεφθείτε τον ιστοτόπό μας: www.transgrid.com.au/psf ή επικοινωνήστε με την ομάδα του Powering Sydney’s Future: 
Τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση: 1800 955 588  Email: psf@transgrid.com.au  
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