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Roads and Footpaths
∆ρόμοι και Πεζοδρόμια

Συντήρηση Δρόμων
Ο Δήμος συντηρεί τους περισσότερους δρόμους στο
Manningham, εκτός από μερικές από τις κύριες οδούς
που είναι υπό την ευθύνη του VicRoads.
Στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, η συντήρηση
περιλαμβάνει:
•
κλείσιμο λακουβών
•
σκούπισμα των δρόμων
•
βαφή ξεθωριασμένων γραμμών
•
νέα επίστρωση και αποκατάσταση των
δρόμων
•
επισκευές κρασπέδων και καναλιών.
Στους δρόμους που δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι
(χαλίκι), η συντήρηση περιλαμβάνει:
•
αλφάδιασμα
•
κλείσιμο λακουβών
•
καθάρισμα ανοιχτών αγωγών αποχέτευσης.

Τα χαλασμένα πεζοδρόμια που έχουν υποστεί ζημιά
αντικαθιστάνται ή αν υπάρχει διαφορά στο ύψος των
πλακών, τότε επισκευάζονται για να γίνουν επίπεδες.
Τα δέντρα στα παρτέρια στα πεζοδρόμια
συντηρούνται με προγραμματισμένο κλάδεμα για να
διατηρούνται καθαρά – ο δρόμος, πεζοδρόμιο και οι
γραμμές του ρεύματος.

«Driveway» και Διαβάσεις Οχημάτων
Χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για άδεια για την
τροποποίηση, επισκευή ή κατασκευή της εισόδου
«driveway» στο Manningham.
Η διάβαση οχήματος είναι το τμήμα του «driveway»
από το όριο της ιδιοκτησίας μέχρι το δρόμο.
Η διάβαση οχήματος πρέπει να είναι συμβατή με τα
πρότυπα, προδιαγραφές και προϋποθέσεις του Δήμου
και η κατασκευή του να γίνει υπό την επίβλεψη
του Δήμου.

Σε άλλες υπηρεσίες συντήρησης
συμπεριλαμβάνονται:
•
αντικατάσταση και επισκευές στους
φρεατίους αποχέτευσης και καπάκια τους
•
καθάρισμα και αντικατάσταση των υπογείων
αγωγών αποχέτευσης
•
αφαίρεση εγκαταλελειμμένων απορριμμάτων
•
συντήρηση ταμπέλων
•
επισκευές και εγκατάσταση επίπλων δρόμου
•
συντήρηση γεφύρων.

Αιτήσεις για Καινούρια Μονοπάτια
και Δρόμους

Πεζοδρόμια και Παρτέρια

Το Δημοτικό Πρόγραμμα Ελαφρού Οδοστρώματος
δίνει την ευκαιρία στους δημότες όπου υπάρχει
χωματόδρομος απ’ έξω από το ακίνητό τους, και
έχουν έννοια την ατμοσφαιρκή σχόνη, να ζητήσουν
ελαφρύ οδόστρωμα. Αυτό διοργανώνεται έτσι ώστε να
μοιραστούν τα έξοδα μεταξύ γειτονικών ιδιοκτήτων
και του Δήμου.

Ο Δήμος διατηρεί τα πεζοδρόμια στο Manningham.
Γίνεται τακτικός έλεγχος των πεζοδρομίων για
πιθανές επισκευές που χρειάζονται.

Οι αιτήσεις για την κατασκευή δρόμων και
πεζοδρομίων απευθύνονται στη Μονάδα
Μηχανολογίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου στο (03) 9840 9333.

Πρόγραμμα Ελαφρού Οδοστρώματος
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
δρόμους και τα μονοπάτια δείτε
www.manningham.vic.gov.au/parking-roads-andfootpaths

Φωτισμός στους Δρόμους
Οι δημότες που αναζητούν βελτιωμένο ή
επιπρόσθετο φωτισμό στους δρόμους μπορούν να
υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το επιγραμμικό
έντυπο αίτησης του Δήμου ή καλέστε το Δήμο
στο (03) 9840 9333.

Μη-λειτουργίσμος Φωτισμός
στους Δρόμους
Το πού θα αναφέρετε τον μη-λειτουργίσιμο φωτισμό
στους δρόμους εξαρτάται από την τοποθεσία του.
•
•

Δυτικά του Mullum Mullum Creek:
United Energy στο 132 099
Ανατολικά του Mullum Mullum Creek:
AusNet Services στο 131 799

Σηματοδότες Ρύθμισης Κυκλοφορίας
Οι περισσότεροι σηματοδότες στο Manningham είναι
υπό της ευθύνης του VicRoads. Ο Δήμος είναι
υπεύθυνος για τους παρακάτω σηματοδότες:
•
•
•

•
•
•

στη διασταύρωση George Street και Church Road
στο Doncaster
στη διασταύρωση High Street και Lynnwood
Parade στο Templestowe Lower
στη διασταύρωση Blackburn Road στο εμπορικό
κέντρο The Pines Shopping Centre (Βόρεια
Πρόσβαση) στο Doncaster East
σηματοδότες που αναβοσβήνουν στο Tunstall
Road νότια του Doncaster Road, Doncaster East
σηματοδότες πεζών στο George Street δυτικά του
Worthing Avenue στο Doncaster
σηματοδότες πεζών στο High Street, νότια του
Mayfair Avenue στο Templestowe Lower.

Μπορείτε να αναφέρετε τις βλάβες σηματοδοτών
κυκλοφορίας στο VicRoads στο 131 170 ή στο Δήμο
στο (03) 9840 9333.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
φωτισμό στους δρόμους, δείτε
www.manningham.vic.gov.au/street-lights-and-trafficsignals

