
Ειδοποίηση κατασκευών

Σελίδα 1 από 3 

8 Φεβρουαρίου, 2019 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Λεωφόρο Pape 
από Λεωφόρο Danforth μέχρι Λεωφόρο Gowan 

Σύμβαση: 18ECS-LU-12SU 
Ημερομηνία έναρξης: 18 Φεβρουαρίου, 2019 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Τέλη Σεπτεμβρίου, 2019 
*Το χρονοδιάγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

Ο Δήμος του Τορόντο (City of Toronto) θα αντικαταστήσει το δίκτυο ύδρευσης και το τμήμα υποβαθμισμένων 

υπηρεσιών ύδρευσης που ανήκει στον Δήμο επί της Λεωφόρου Pape, από την Λεωφόρο Danforth μέχρι την 

Λεωφόρο Gowan, ξεκινώντας από τα τέλη Φεβρουαρίου.  

Η υπηρεσία ύδρευσης είναι ο υπόγειος σωλήνας που μεταφέρει νερό στον μετρητή νερού σας, ο οποίος ανήκει 

σε σας και στον Δήμο. Το τμήμα που σας ανήκει είναι από το σπίτι σας μέχρι το τέλος της ιδιοκτησίας σας, 

ενώ το τμήμα που ανήκει στον Δήμο είναι από το τέλος της ιδιοκτησίας σας μέχρι το δίκτυο ύδρευσης.  

Το έργο αυτό είναι μέρος του Capital Works Program 2018 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για ανανέωση 

των πεπαλαιωμένων υποδομών μας, βελτίωση της υδροδότησης και μείωση του κινδύνου διακοπών 

υδροδότησης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 

Εάν έχετε ακίνητο στην Λεωφόρο Pape, στην περιοχή όπου περιγράφηκε παραπάνω, το οποίο χτίστηκε πριν 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο εξοπλισμός υδροδότησης ενδέχεται να είναι κατασκευασμένος από 

μόλυβδο. Διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό δελτίο το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 

με τους κινδύνους του μολύβδου στο πόσιμο νερό, ειδικά εάν στην οικία σας διαμένουν έγκυες, παιδιά ηλικίας 

κάτω των έξι ετών ή παρασκευάζετε βρεφικό γάλα χρησιμοποιώντας νερό βρύσης. 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τις πρώτες εβδομάδες, ο εργολάβος του Δήμου θα μεταφέρει εξοπλισμό στον χώρο των εργασιών και θα 
προετοιμάσει την περιοχή εργασιών προτού ξεκινήσουν οι κατασκευές. Στη συνέχεια, τα συνεργεία κατασκευών: 

• Θα ανασκάψουν τον δρόμο και θα σκάψουν τάφρο για να έχουν πρόσβαση και να εγκαταστήσουν το νέο
δίκτυο ύδρευσης,

• Θα αντικαταστήσουν όλους τους σωλήνες που ανήκουν στον Δήμο οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα
πρότυπα του Δήμου, από το δίκτυο ύδρευσης μέχρι την γραμμή της ιδιοκτησίας σας,

• Θα αποκαταστήσουν όλες τις περιοχές που επηρεάστηκαν από την κατασκευή,

• Θα επανεπιστρώσουν την τάφρο του δικτύου ύδρευσης.

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

• Ίσως παρατηρήσετε σκόνη, θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Ο Δήμος θα καταβάλει προσπάθειες για μείωση
των επιπτώσεων. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.

• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να αφαιρέσουν στοιχεία που βρίσκονται εντός των ορίων ιδιοκτησίας του
Δήμου (λεωφόρος), όπως ανοικτούς χώρους πρασίνου, περιφράξεις, συστήματα άρδευσης και/ή
διακοσμητικά αντικείμενα. Αν διαθέτετε θερμαινόμενο ιδιωτικό δρόμο εντός της λεωφόρου, επικοινωνήσετε
με τον Υπεύθυνο πεδίου.

• Ο Δήμος δεν θα φέρει ευθύνες για ζημιές σε οποιαδήποτε ιδιόκτητα στοιχεία στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Ώρες εργασιών: Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ., 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, με υπερωρίες και εργασία τα Σαββατοκύριακα όπως θα 
απαιτείται.    

Προκατασκευαστική επιθεώρηση: Η GeoPro Consulting Limited, στο πλαίσιο σύμβασης 
με τον εργολάβο του Δήμου (Clearway Construction Inc.), θα εξετάσει όλα τα ακίνητα εντός 
ακτίνας 30 μέτρων από την περιοχή των κατασκευών πριν την έναρξη των εργασιών. 
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, ωστόσο, η συμμετοχή είναι σημαντική ώστε να 
καθοριστεί εάν οι κατασκευές προκάλεσαν φθορές. Η επιθεώρηση θα εξετάσει τόσο τους 
εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους όλων των ιδιοκτησιών προς επαλήθευση 
των υφιστάμενων συνθηκών. Η εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ειδοποίηση, στην οποία θα 
ζητά τον καθορισμό ραντεβού.  Όλο το προσωπικό που θα διενεργήσει την επιθεώρηση θα 
φοράει ταυτότητα με φωτογραφία και θα φέρει φωτογραφικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του. 

Διακοπές υδροδότησης: Κατά διαστήματα, η υδροδότηση στην ιδιοκτησία σας θα 
διακόπτεται προς ολοκλήρωση της κατασκευής. Ο εργολάβος θα παρέχει σχετική 
προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, 
συνιστάται να αποσυνδέετε προσωρινά οποιοδήποτε σύστημα επεξεργασίας νερού 
(π.χ. αποσκληρυντικά ή φίλτρα), υδρόψυκτα κλιματιστικά ή παρόμοια υδραυλικά συστήματα. 
Ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν τα αυτόματα συστήματα ποτίσματος γκαζόν, συνεπώς, 
ίσως χρειαστεί να ποτίζετε μη αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν λάβατε προειδοποίηση, 
ενδέχεται να απαιτήθηκε έκτακτη διακοπή στην υδροδότηση.  

Αντικατάσταση υποβαθμισμένων υπηρεσιών ύδρευσης: Αφιερώστε χρόνο για να 
διαβάσετε προσεκτικά το συνημμένο ενημερωτικό δελτίο, καθώς περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τον μόλυβδο στο πόσιμο νερό και πώς να προετοιμαστείτε για 
την αντικατάσταση. Εάν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το τμήμα του σωλήνα υδροδότησης 
που σας ανήκει, επικοινωνήστε με τον εργολάβο του Δήμου για να λάβετε προσφορά.  

Εργολάβος αντικατάστασης υπηρεσιών ύδρευσης: 
Εταιρεία/Εργολάβος:  Clearway Construction Inc. 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ray Elliott 
Τηλέφωνο:  416-802-7180
Αριθ. σύμβασης: 18ECS-LU-12SU

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οποιαδήποτε σύμβαση για αντικατάσταση των υπηρεσιών ύδρευσης είναι 
ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της οικίας και στον εργολάβο.  

Πρόσβαση σε οδούς και πεζοδρόμια: Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες με ασφάλεια, 
θα υπάρξουν περιορισμοί σε οδούς και πεζοδρόμια εντός της ζώνης των κατασκευών. 
Η πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης θα είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή. 

Πρόσβαση σε ιδιωτικές οδούς: Ο εργολάβος θα σας ειδοποιήσει για τυχόν προσωρινούς 
περιορισμούς πρόσβασης στην ιδιωτική οδό σας. Εάν η ιδιοκτησία σας διαθέτει δύο 
εισόδους, η μία είσοδος θα διατηρείται πάντα ανοικτή.  
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Διαχείριση κυκλοφορίας: Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για διαχείριση της κυκλοφορίας 
στην περιοχή για την ασφάλεια των εργαζομένων, των χρηστών του οδικού δικτύου και των 
κατοίκων. Οι χρήστες του οδικού δικτύου θα πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις και 
αυξημένη κυκλοφορία σε κοντινές κεντρικές και παράλληλες οδούς. 

Η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Pape σε τμήματα της ζώνης εργασιών θα περιοριστεί 
σε μία λωρίδα σε κάθε κατεύθυνση. 

Στάθμευση: Η στάθμευση στον δρόμο δεν θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια των 
κατασκευών εντός της ζώνης εργασιών. 

Δεν επιτρέπεται στάθμευση στη ζώνη ενεργών εργασιών λόγω του χώρου που απαιτείται 
για τον εξοπλισμό και τα υλικά κατασκευής. Εάν το σταθμευμένο όχημά σας παρεμποδίζει 
τις κατασκευαστικές εργασίες, θα μεταφερθεί χωρίς χρέωση για τον κάτοχο. Εάν το όχημά 
σας μετακινηθεί, επικοινωνήστε με την υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης ώστε να 
ενημερωθείτε για την θέση του στο 416-808-2222.  

Σε περίπτωση που λάβετε κλήση από την τροχαία για στάθμευση σε οδό κατά τη διάρκεια 
της κατασκευαστικής περιόδου, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε ένσταση 
ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στην πίσω πλευρά της κλήσης για παράνομη 
στάθμευση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ειδοποίηση προς υπεράσπισή 
σας λόγω των κατασκευών, ωστόσο ο Διαχειριστής Έργου δεν έχει την εξουσία να 
ακυρώσει τις κλήσεις για παράνομη στάθμευση. 

Απορρίμματα & ανακύκλωση: Ακολουθήστε τις συνήθεις διαδικασίες. Εάν κριθεί 
απαραίτητο, ο εργολάβος θα μεταφέρει τους κάδους σε κατάλληλη θέση και θα τους 
επιστρέψει.  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ετικέτες με τη διεύθυνσή σας στους 
κάδους. 

Αποκατάσταση: Η περιοχή των εργασιών θα αποκατασταθεί με επιφάνεια εδάφους ή/και 
άσφαλτο, όπου απαιτείται. Τα τούβλα ενδασφάλισης, οι λιθοστρώσεις σε κοκκώδη βάση ή 
άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά που αφαιρούνται από δημόσιες και ιδιωτικές ιδιοκτησίες 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα αποκατασταθούν. Η σπορά γκαζόν ή/και η τοποθέτηση 
επιφάνειας εδάφους θα πραγματοποιηθεί όπως απαιτείται μόνο κατά τη διάρκεια 
κατάλληλων εποχών φύτευσης - την άνοιξη (Απρίλιο έως Ιούνιο) και το φθινόπωρο 
(Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο). Οι εργασίες μόνιμης αποκατάστασης θα λάβουν χώρα τον 
Οκτώβριο του 2019. 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις επικείμενες εργασίες, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας τον αριθ. 
Σύμβασης 18ECS-LU-12SU 

Υπεύθυνος πεδίου Nicholas Trajkovski, 416-779-8395 ή 

TorontoWMReplacement@wsp.com 

Υπηρεσία ΤΤΠ για άτομα με 
προβλήματα ακοής 

416-338-0889

(7 ημέρες την εβδομάδα, 8:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., κλειστά τις αργίες) 

Γενικές ερωτήσεις 311 

Ιστότοπος 
Toronto.ca/improvements/ward14.htm 

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.  Απαιτείται χρόνος για να κτιστεί μία σπουδαία πόλη. 

Αξίζει η αναμονή αν είναι να υπάρχουν καλύτερες υποδομές για όλους μας.  

mailto:TorontoWMReplacement@wsp.com
https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/neighbourhoods-communities/ward-profiles/ward-14-toronto-danforth/



