GREEK WEBSITE PUBLIC NOTICE
ΔΗΜΌΣΙΑ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΉς ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΎ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ CDBG ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΌΛΗ SEBRING

Ο Δήμος του Sebring αναμένει να υποβάλει αίτηση για τον Δεύτερο Γύρο του
Προγράμματος Γενικών Υποδομών της Φλόριντα (GIP) που παρέχεται από το
Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ (HUD) για να υποστηρίξει τις
μακροπρόθεσμες προσπάθειες μετριασμού βοηθώντας την Πολιτεία της Φλόριντα και
τις τοπικές κυβερνήσεις της να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν τους κινδύνους και
να μειώσουν τις απώλειες από μελλοντικές καταστροφές.
Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται το Τμήμα Οικονομικών Ευκαιριών της Φλόριντα
(DEO) μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης – Μετριασμού (CDBG-MIT) της
Κοινότητας. Συνολικά τετρακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δολάρια
(475.000.000,00 δολάρια) σε χρηματοδότηση έχουν διατεθεί από το Τμήμα Οικονομικών
Ευκαιριών της Φλόριντα (DEO) για το Πρόγραμμα Γενικών Υποδομών της Φλόριντα.
Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω τριών ξεχωριστών κύκλων χρηματοδότησης που θα
πραγματοποιηθούν σε μια τριετία με τον δεύτερο κύκλο χρηματοδότησης, για να
υποβληθούν αιτήσεις προς DEO στις ή πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Το ποσό της
χρηματοδότησης που διατίθεται στο δεύτερο GIP ο κύκλος εφαρμογής είναι εκατόν
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δολάρια ($ 175,000,000,00).
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο αίτημα επιχορήγησης είναι δύο εκατομμύρια δολάρια ($
2,000,000,00). Επιλέξιμοι τύποι έργων είναι εκείνοι που επιδεικνύουν αυξημένη
ανθεκτικότητα της κοινότητας. Παραδείγματα ορισμένων τύπων έργων που
ενθαρρύνονται από το DEO είναι τα ακόλουθα:
•

Αποκατάσταση κρίσιμης υποδομής (όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, δρόμοι, απομάκρυνση των συντριμμιών, αποχέτευση, γέφυρες
κ.λπ.).

•

Αναζωογόνηση προστατευτικών
κρατικών παραλιών.

•

•

Χτίσιμο ή ενίσχυση κτιρίων που είναι απαραίτητα για την υγεία, την ασφάλεια και
την ευημερία μιας κοινότητας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αστυνομικά τμήματα,
πυροσβεστικά τμήματα, πάρκα και κέντρα αναψυχής, κέντρα κοινότητας και
ηλικιωμένων, νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις,
άλλα δημόσια ακίνητα ).
Αποκατάσταση ή κατασκευή συστημάτων διαχείρισης ομβρίων υδάτων.

•

Βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις αποστράγγισης.

•

Ανακατασκευή σταθμών ανελκυστήρων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

•

Επισκευή και βελτίωση δρόμου και ενίσχυση γέφυρας.

συστημάτων

παράκτιων

αμμόλοφων

και

Το City of Sebring προβλέπει την υποβολή τριών αιτήσεων για συνολικά είκοσι έξι
εκατομμύρια, είκοσι χίλια εκατόν εβδομήντα δολάρια (26.021.170,00 δολάρια) σε
χρηματοδότηση μέσω του δεύτερου γύρου του προγράμματος γενικής υποδομής CDBGGIP.
Δραστηριότητες που τυπικά είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος Κοινοτικής Αναπτυξιακής Επιχορήγησης (CDBG) καθώς και
συγκεκριμένες πρόσθετες δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης
CDBG-MIT της Πολιτείας της Φλόριντα για το πρόγραμμα είναι επιλέξιμα έργα εάν δεν
διατίθεται άλλη χρηματοδότηση για την κάλυψη των χρειάζομαι. Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβληθούν στο DEO το αργότερο στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Δήμος του Sebring προβλέπει την υποβολή τριών (3) ξεχωριστών αιτήσεων για
χρηματοδότηση για τον μετριασμό των Υγειονομικών Αποχετεύσεων, της
Πυροπροστασίας και της Αποστράγγισης καταιγίδων. Η σύνοψη του έργου και οι
προϋπολογισμοί για τις τρεις (3) αιτήσεις που υποβάλλονται είναι οι εξής:

Έργο μετριασμού συστημάτων συλλογής υγιεινής αποχέτευσης: Το σύστημα
συλλογής λυμάτων της Πόλης αντιμετωπίζει σημαντική διείσδυση και εισροή (I & I), η
οποία προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε όλο το σύστημα συλλογής και στη μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων της πόλης (WWTF). Κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων
καταιγίδας, μια σημαντική ποσότητα ομβρίων εισέρχεται στο υπάρχον σύστημα συλλογής
λυμάτων από πηλό από τερακότα (πολλά από τα οποία είναι άνω των 100 ετών) μέσω
κατεστραμμένων σωλήνων και υποβαθμισμένων φρεατίων από τούβλα.
Το έργο θα αντικαταστήσει ή θα αποκαταστήσει το υπάρχον υποβαθμισμένο σύστημα
συλλογής αποβλήτων βαρύτητας σωλήνων από πηλό τερακότας, που εγκαταστάθηκε το
1927, θα αντικαταστήσει ή θα αποκαταστήσει τα υπάρχοντα φρεάτια και θα κλείσει ή θα
σφραγίσει τυχόν καθαρισμούς ανοικτού συστήματος συλλογής και άλλους ανοιχτούς
χώρους που επιτρέπουν προς το παρόν σημαντικές εισροές ομβρίων υδάτων σύστημα
συλλογής λυμάτων. Ο Δήμος του Sebring αναμένει την υποβολή αίτησης για τις
ακόλουθες βελτιώσεις:
Όνομα δομής

Διεύθυνση ή Περιγραφή Έργου

Διαχείριση Έργου

N/A

$ 498,486.00

Μηχανική Έργου

N/A

$1,214,594.00

Έργο βελτίωσης της
ανθεκτικότητας και της
σκλήρυνσης σε υγειονομικά
λύματα
(περιλαμβάνει περιβαλλοντική
ανασκόπηση και έξοδα
παράδοσης έργου)

Το έργο θα αποκαταστήσει ή θα
αντικαταστήσει 97.732 γραμμικά
πόδια βαρύτητας υγειονομικές
αποχετεύσεις, θα εγκαταστήσει 15.628
γραμμικά πόδια νέων γραμμών
αποχέτευσης υγιεινής και θα
αντικαταστήσει ή/και θα
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα φρεάτια
για να μειώσει σημαντικά την εισροή
και διείσδυση ομβρίων υδάτων.
Το του συστήματος αποχέτευσης
υγιεινής θα εξυπηρετήσει όλους τους
πελάτες υγιεινής αποχέτευσης εντός
της περιοχής εξυπηρέτησης. Η περιοχή
εξυπηρέτησης αποτελείται από όλη την
περιοχή που δεσμεύεται στη
βορειοδυτική πλευρά από τη λεωφόρο
Home και τη λεωφόρο Hiawatha, που
δεσμεύεται στη δυτική πλευρά από ένα
τμήμα της Lake View Dr., καθώς και
την παράλληλη περιοχή μεταξύ της
λεωφόρου N. Commerce. και N.
Franklin St., και η παράλληλη περιοχή
μεταξύ S. Commerce και Magnolia
Ave., διασχίζει το Sebring High
School και δεσμεύεται στη
Νοτιοδυτική πλευρά από την Penny
Ave. και το Park Crest Ter., που
δεσμεύεται στη Νότια πλευρά από το
Youth Care Ln., που δεσμεύεται στα
ΝΑ δίπλα στην οδό Las Villas Blvd.
στο Kenilworth Blvd., ακολουθώντας
μια βορειοδυτική κατεύθυνση και
δεσμεύεται στην ανατολική πλευρά
από τον Sebring Parkway, και
δεσμεύεται σε μια βορειοανατολική
πλευρά από το SR 17 και στη συνέχεια
συνδέεται πίσω στο σημείο
προέλευσης στο Home Ave.

$8,256,647.00

Σύνολο:

CDBG-MIT
Χρηματοδότηση

$9,969,727.00

Μετριασμός της Πυροπροστασίας - Έργο Γραμμής Υδάτων: Η πόλη ιστορικά
αδυνατεί να παρέχει επαρκές επίπεδο παροχής νερού (ροές και πιέσεις) για την κάλυψη
των αιτήσεων αιχμής ροής και ροής πυρκαγιάς στην περιοχή εξυπηρέτησης. Η
ανεπαρκής υποδομή του συστήματος ύδρευσης της πόλης θέτει τους κατοίκους της
πόλης σε κίνδυνο ειδικά κατά τη διάρκεια πυρκαγιών και άλλων γεγονότων φυσικών
καταστροφών. Για να διασφαλιστεί μια ανθεκτική παροχή νερού και επαρκής υπηρεσία
πυροπροστασίας, οι προτεινόμενες βελτιώσεις σε αυτήν την εφαρμογή θα βοηθήσουν
την κοινότητα να αντέξει διάφορους κινδύνους και κινδύνους και να καλύψει τις ανάγκες
της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και οικονομικής ασφάλειας της κοινότητας.

Το έργο θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες 70-χρονων μικρές γραμμές νερού από
χυτοσίδηρο, τους πυροσβεστικούς κρουνούς και τις βαλβίδες πόσιμου νερού για
καλύτερη προστασία από πυρκαγιά, βελτιωμένη πίεση νερού, καλύτερη ποιότητα νερού
και επίσης μείωση της τρέχουσας έκπλυσης που σπαταλά νερό. Ο Δήμος του Sebring
αναμένει την υποβολή αίτησης για τις ακόλουθες βελτιώσεις:
CDBG-MIT

Όνομα δομής

Διεύθυνση ή Περιγραφή Έργου

Διαχείριση Έργου

N/A

$462,112.00

Μηχανική Έργου

N/A

$1,122,287.00

Μετριασμός πυρκαγιάς Αντικατάσταση γραμμής νερού
(περιλαμβάνει περιβαλλοντική
ανασκόπηση και έξοδα
παράδοσης έργου)

Το έργο θα αντικαταστήσει 68.745
γραμμικά πόδια υφιστάμενων
$7,657,844.00
γραμμών ύδρευσης, πυροσβεστικών
κρουνών, βαλβίδων διακοπής και
υπηρεσιών νερού για τη βελτίωση της
πυροπροστασίας για όλους τους
πελάτες πόσιμου νερού εντός της
περιοχής εξυπηρέτησης. Η περιοχή
εξυπηρέτησης δεσμεύεται στη
βορειοδυτική πλευρά από τη λεωφόρο
Home και τη λεωφόρο Hiawatha,
δεσμεύεται στη δυτική πλευρά από
ένα τμήμα της Lake View Dr., καθώς
και την παράλληλη περιοχή μεταξύ
της λεωφόρου N. Commerce και της
οδού N. Franklin και η παράλληλη
περιοχή μεταξύ της λεωφόρου S.
Commerce και της λεωφόρου
Magnolia, διασχίζει το λύκειο Sebring
και δεσμεύεται στη Νοτιοδυτική
πλευρά από τη λεωφόρο Penny και το
Park Crest Ter., στη νότια πλευρά από
το Youth Care Ln., που δεσμεύεται
στη Νοτιοανατολική πλευρά από το
Las Villas Blvd. στο Kenilworth
Blvd., ακολουθώντας μια
βορειοδυτική κατεύθυνση και
δεσμεύεται στην ανατολική πλευρά
από τον Sebring Parkway, και
δεσμεύεται στη βορειοανατολική
πλευρά από το SR 17 και στη
συνέχεια συνδέεται πίσω στο σημείο
προέλευσης στο Home Ave.

Σύνολο:

Χρηματοδότηση

$9,242,243.00

Μετριασμός Storm Drainage: Ο Δήμος Sebring αναμένει να υποβάλει αίτηση
χρηματοδότησης για την κατασκευή βελτιώσεων αποχέτευσης ομβρίων σε είκοσι πέντε
(25) προσδιορισμένες θέσεις εντός έξι διασυνδεδεμένων λεκανών αποστράγγισης στο
ανατολικό τμήμα της Πόλης.
Αυτή η περιοχή της πόλης είναι επί του παρόντος επιρρεπής σε πλημμύρες λόγω των
παλαιών εγκαταστάσεων αποστράγγισης καταιγίδων. Οι βελτιώσεις θα συνίστανται στην
αντικατάσταση των υφιστάμενων οχετών, αποχετεύσεων καταιγίδων, περιορισμό και
υδρορροή και εκροές. Επιπρόσθετα, το έργο θα αποκαταστήσει τις υπάρχουσες
νεροποντές και μια λίμνη κατακράτησης ομβρίων υδάτων.
CDBG-MIT

Όνομα δομής

Διεύθυνση ή Περιγραφή Έργου

Διαχείριση Έργου

N/A

$340,460.00

Μηχανική Έργου

N/A

$816,580.00

Βελτιώσεις
αποστράγγισης για τον
μετριασμό των

Το έργο θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες
σωληνώσεις/οχετούς, τις αποχετεύσεις
$5,652,160.00
καταιγίδων, τον περιορισμό και την

Χρηματοδότηση

πλημμυρών
(περιλαμβάνει
περιβαλλοντική
ανασκόπηση και έξοδα
παράδοσης έργου)

Σύνολο:

υδρορροή, θα επανατοποθετήσει την
αλιεία και θα αποκαταστήσει μια λιμνούλα
συγκράτησης (Λεωφόρος Πορτοκαλιάς
Άνθης) εντός της περιοχής εξυπηρέτησης.
Το έργο θα εξυπηρετήσει όλους τους
κατοίκους εντός της περιοχής
εξυπηρέτησης. Η περιοχή εξυπηρέτησης
δεσμεύεται στη βορειοδυτική πλευρά από
τη λεωφόρο Home και τη λεωφόρο
Hiawatha, δεσμεύεται στη δυτική πλευρά
από ένα τμήμα της Lake View Dr., καθώς
και την παράλληλη περιοχή μεταξύ της
λεωφόρου N. Commerce και της οδού N.
Franklin και η παράλληλη περιοχή μεταξύ
S. Commerce και Magnolia Ave., διασχίζει
την ιδιοκτησία του Sebring High School και
συνδέεται στη νοτιοδυτική πλευρά με τη
λεωφόρο Penny και το Park Crest Ter.,
ενώ στη νότια πλευρά με το Youth Care
Ln. και ένα τμήμα του Howard St, που
συνδέεται στη Νοτιοανατολική πλευρά με
τη λεωφόρο Orange Blossom Ave με το
Kenilworth Blvd., στη συνέχεια παίρνει
βορειοδυτική κατεύθυνση και δεσμεύεται
στην ανατολική πλευρά από το Sebring
Parkway, δεσμεύεται σε βορειοανατολική
πλευρά από το SR 17 και το N. Ridgewood
Drive , που δεσμεύεται στη Βόρεια πλευρά
από το W. Dinner Lake Dr, που δεσμεύεται
στη Βορειοδυτική πλευρά από τη Λουκέρνη
Dr, ακολουθεί κατεύθυνση βορειοδυτικά
στο SR 17 και στη συνέχεια συνδέεται ξανά
με το σημείο προέλευσης στο Home Ave.
$6,809,200.00

Κάθε κάτοικος που επιθυμεί να μάθει περισσότερα για το προτεινόμενο έργο θα πρέπει
να επικοινωνήσει με τον κ. Scott Noethlich, City Manager στο (863) 471-5100 ή στο
email (scottnoethlich@mysebring.com). Πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο έργο
και εφαρμογή θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του City of Sebring που βρίσκεται στη
διεύθυνση (www.mysebring.com).
Τα σχόλια από το κοινό πρέπει να λαμβάνονται το αργότερο στις 5:00 μ.μ. την Τρίτη 14
Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα σχόλια θα εξεταστούν και οι προτεινόμενες αλλαγές θα
υποβληθούν στο DEO. Οι πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο έργο και την
εφαρμογή θα είναι διαθέσιμες για έλεγχο μεταξύ 8:30 π.μ. και 5:00 μ.μ. στο City of
Sebring, City Hall που βρίσκεται στη 368 South Commerce Avenue, Sebring, FL 33870.
Κάθε μη αγγλόφωνο άτομο που επιθυμεί να παράσχει απάντηση σε αυτήν τη δημόσια
ειδοποίηση θα πρέπει να επικοινωνήσει με την κα Kathy Haley, City Clerk στο (863)
471-5100 ή να της στείλει email στο (kathyhaley@mysebring.com) τουλάχιστον πέντε
ημερολογιακές ημέρες πριν Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και θα παρέχεται διερμηνέας
γλώσσας.

