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‘Εχουμε συζητήσει το σχέδιο, προγραμματισμό και αξιολόγηση το έργου Western Distributor
με το κοινό, δημοτικά συμβούλια και σχετικούς τομείς. Έχουμε λάβει χρήσιμα σχόλια και θα
συνεχίσουμε τις συζητήσεις σαν μέρος της συνεχόμενης ανάπτυξης του έργου. Κατά τους
ερχόμενους μήνες η εστίασή μας θα είναι στη διαδικασία διαγωνισμού για την υποβολή
προσφορών, και την ετοιμασία μιας Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιδράσεων.
Το έργο Western Distributor μπαίνει τώρα στην Τρίτη Φάση
της διαδικασίας προγραμματισμού και διαβούλευσης. Αυτή
είναι η Φάση ανάπτυξης προσχεδίου και προσφορών που
διαρκεί από σήμερα έως τις αρχές του 2017.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια σας
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου και Μαΐου 2016, καλέσαμε
το κοινό, τα δημοτικά συμβούλια και σχετικούς τομείς να
υποβάλουν τα σχόλια τους σχετικά με το σχέδιο προμελέτης
και άλλα κύρια θέματα συμπεριλαμβανομένων των εξής:
διαχείριση κατασκευής, ποιότητα αέρα, θόρυβο τροχαίας
κίνησης, πολεοδομικό σχεδιασμό και περπάτημα και
ποδηλασία.
Τα σχόλια σας μας έχουν ενημερώσει προς την ανάπτυξη του
έργου, που περιλαμβάνει:
• ενημερωμένο σχέδιο που λέγεται Προσχέδιο
• προϋποθέσεις για τις προσφορές κατασκευής, που
περιλαμβάνουν καθοδήγηση για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό
• αξιολογήσεις για την Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδράσεων
(Environment Effects Statement - EES)
Παρέχονται λεπτομερείς πληφοροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία διαβούλευσης, αυτά που ακούσαμε και πως
χρησιμοποιούμε αυτά τα σχόλια, στην έκθεση διαβούλευσης
του έργου Western Distributor Consultation Report Σεπτέμβρη 2015 έως Μάιο 2016. Μπορείτε να δείτε αυτήν
την έκθεση στην ιστοσελίδα του Western Distributor ή
επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε αντίτυπο.

650+ συζητήσεις πρόσωπο
με πρόσωπο

μέσω…
• 7 συνεδρίες διαβούλευσης με το κοινό
• Συνεδρία διαβούλευσης του τομέα μεταφοράς
εμπορευμάτων
• Συνεδρία διαβούλευσης του τομέα λεωφορείων
• Επισκέψεις στα σπίτια δημοτών

9000
επισκέψεις

στον επιγραμμικό κόμβο
διαβούλευσης όπου
κατεβάστηκαν πάνω από
10.000 έγγραφα

Ευχαριστούμε όλους όσοι αφιέρωσαν χρόνο για να
συμμετάσχουν.

Τι είναι το Western Distributor;
Το Western Distributor θα προσφέρει μια πολύ
απαραίτητη εναλλακτική διαδρομή από τη γέφυρα
West Gate, θα επαυξήσει τους συνδετικούς οδικούς
άξονες για τη μεταφορά εμπορευμάτων και θα
αφαιρέσει τα φορτηγά από τους τοπικούς δρόμους
των εσωτερικών προαστείων της Μελβούρνης.
Περιλαμβάνει:
• διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου από 8 σε 12
λωρίδες μαζί με άλλες βελτιώσεις στο West Gate
Freeway.
• νέα οδική σήραγγα από κάτω από το Yarraville και
νέο δρόμο που θα συνδέει το West Gate Freeway
και το λιμάνι Port of Melbourne, CityLink και το
κέντρο της πόλης.
• μια γέφυρα από πάνω από το ποτάμι Maribyrnong
που θα ενώνεται με ανυψωμένο δρόμο από πάνω
από το Footscray Road.
• έναν ανατολικό κυκλοφοριακό κόμβο που θα
συνδέει το CityLink, τα εσωτερικά βορειακά
προάστεια και το κέντρο της πόλης.

2500+ σχόλια

μέσω των συνεδρίων
διαβούλευσης με το κοινό,
επιγραμμικών εργαλείων
συμμετοχής, ημέιλ, υποβολής
εκθέσεων και κλήσεων.

Συμβουλευτικές
ομάδες του έργου
Τακτικές συναντήσεις
της ομάδας κοινωνικής
εκπροσώπησης, Community
Liaison Group, και την ομάδα
τεχνικής αναφοράς, Technical
Reference Group.

Τι θα γίνει τώρα;

Αυτές οι μελέτες καλύπτουν θέματα που περιλαμβάνουν
μεταφορά, ποιότητα αέρα, μόλυνση, υπόγεια ύδατα,
ανθρώπινη υγεία, οπτικό τοπίο, προγραμματισμό για
τη χρήση γης, θόρυβο και δόνηση και κοινωνικούς και
επιχειρηματικούς αντίκτυπους.
Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και να υποβάλετε έκθεση
σχετικά με την EES αφού τελειοποιηθεί και ανακοινωνθεί κατά
τις αρχές του 2017.
Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία αυτή στο έγγραφο
συζήτησης σχετικά με την EES και Ειδικευμένες Μελέτες
που βρίσκεται στον ιστοχώρο του έργου ή επικοινωνήστε
μαζί μας για να το ζητήσετε.

Η διαδικασία διαγωνισμού για την υποβολή
προσφορών εξελίσσεται
Ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών
Σχεδιασμού και Κατασκευής (Design and Construct D&C) για το έργο Western Distributor σε τρεις ιδιαίτερα
πεπειραμένες κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
Οι προσφέροντες έχουν προθεσμία έως αργότερα αυτό το
έτος να απαντήσουν και να εξηγήσουν αναλυτικά πως θα
κατασκευάσουν το σχέδιο τους και πόσο θα κοστίσει.
Κατά την ετοιμασία των προσφορών τους, οι προσφέροντες
θα αναφερθούν στις πληροφορίες που τους παρέχει το
προσωπικό του έργου – συμπεριλαμβανομένων των εξής τεχνική τεκμηρίωση, το Προσχέδιο και τακτικά διαδραστικά
μαθήματα καθοδήγησης. Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν
αναπτυχθεί με βάση τις τεχνικές μελέτες, πρότυπα και
κατευθυντήριες γραμμές, και τα σχόλια που υποβλήθηκαν
από το κοινό και ενδιαφερόμενους μέσω της διαβούλευσης.

Γνωρίστε τον τοπικό σας εκπρόσωπο
H ομάδα κοινωνικής εκπροσώπησης, Western Distributor
Community Liaison Group (CLG) συνεδριάζει τακτικά για
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με θέματα που
για το κοινό είναι σημαντικά. Μάθετε περισσότερα για τα μέλη
της CLG και επικοινωνήστε μαζί τους μέσω του ιστοχώρου μας.

Περιοδεύουμε στη δυτική περιοχή - ελάτε να
μας επισκεφτείτε

Μιλήστε μαζί μας για το Προσχέδιο
Το σχέδιο του Western Distributor ενημερώθηκε ύστερα
από διαβούλευση με δημοτικά συμβούλια και το κοινό.
Το Προσχέδιο αποτελεί μια βάση για τους προσφέροντες
να αναπτύξουν δικό τους, πιο αναλυτικό σχέδιο. Εκθέτει
τις λειτουργικές προϋποθέσεις του έργου με οπτικό τρόπο,
συμπληρώνοντας τις άλλες τεχνικές πληροφορίες που
χρησιμοποιούν οι προσφέροντες για να αναπτύξουν την
προσφορά τους.
Το Προσχέδιο, μαζί με τις αλλαγές που θα προτείνουν
οι προσφέροντες θα εκτιμηθούν στην Έκθεση
Περιβαλλοντικών Επιδράσεων (EES) του έργου.

Διεξάγουμε πρόχειρες ενημερωτικές συνεδρίες κατά το
μήκος του διαδρόμου του έργου για να δώσουμε την
ευκαιρία στο κοινό να περάσει, να γνωρίσει το προσωπικό
του έργου, και να μιλήσει με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες
για να μάθει περισσότερα για το Προσχέδιο και τα επόμενα
βήματα στη διαδικασία προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια
του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, θα πάμε σε
διάφορες τοποθεσίες για να ακούσουμε τις ερωτήσεις και
τις απορίες σας και σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε τις
απόψεις σας. Θα διαφημίσουμε τα στοιχεία στον ιστοχώρο
του Western Distributor, στο Facebook, μέσω ηλεκτρονικού
δελτίου e-News και σε τοπικές εφημερίδες.

Γνωρίστε το Προσχέδιο

Μάθετε περισσότερα και παραμείνετε
συμμετέχοντες

• Ερευνήστε τη διαδρομή και δείτε τα 3D γραφικά
και τους χάρτες σχεδιασμού στον διαδραστικό
χάρτη στον ιστοχώρο μας.

• Εγγραφείτε για να λαβαίνετε ενημερώσεις μέσω ήμειλ ή
κάνετε ερώτηση μέσω του ιστοχώρου μας
• Επισκεφτείτε τις πρόχειρες συνεδρίες μας στην περιοχή σας
κατά τη διάρκεια Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
• Ακολουθήστε μας στο Facebook και Twitter
• Μιλήστε με το μέλος ομάδας κοινωνικής εκπροσώπησης
της περιοχής σας για να είστε ενήμεροι ή για να υποβάλετε
σχόλια για θεώρηση από το προσωπικό του έργου
• Έχετε το νου σας για ενημερώσεις από το προσωπικό μέσω
ενημερωτικών δελτίων, ημέιλ, τον ιστοχώρο μας και σε
τοπικές εκδηλώσεις.

• Κατεβάστε το Προσχέδιο και την ενημέρωση
σχετικά με τη διαβούλευση και άλλα κύρια
έγγραφα από τον ιστοχώρο.

Ξεκινούν οι ειδικευμένες μελέτες
Στους ερχόμενους μήνες, θα αναληφθούν 17 ειδικευμένες
μελέτες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων του έργου που θα
αναφερθούν στην έκθεση EES.

Διαβούλευση Διαβούλευση
σχεδίου
σχεδίου γενικής
πρότασης
ιδέας

Ανακοίνωση
προσχεδίου και
προσφοράς
στην αγορά

Υποβολή
προσφορών

2016

2017
Ξεκινούν οι αξιολογήσεις Ενημέρωση
περιβαλλοντικών
EES
επιδράσεων EES

westerndistributorproject.vic.gov.au
western.distributor@ecodev.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westerndistributorproject
twitter.com/WDMelb

Ανάθεση Αναλυτικό
σύμβασης
σχέδιο

Δημόσια έκθεση Έγκριση
άδειας
EES και Έρευνα
πολεοδομίας
Επιτροπής

2018
Ξεκινάει η
κατασκευή

