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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ενημερωτική συνάντηση παρουσίασης ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας των
οικιακών οργανικών απορριμμάτων.

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σας προσκαλεί στην εκδήλωση του έργου LIFE+ «DRYWASTE» την
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 6:00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παπάγου-Χολαργού, Ελ.
Βενιζέλου 1.
Ο Δήμος στην προσπάθεια του για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων αλλά και για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών ζωής των πολιτών του, συμμετέχει ως
Συνεργαζόμενος – Εταίρος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Ευρωπαϊκό
συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ DRYWASTE–«Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος
οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην
πηγή».
Επιδίωξη του "DRYWASTE" είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εξέταση, η βελτιστοποίηση και η
αξιολόγηση, ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης, του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των
οικιακών οργανικών απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθει σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου
αυτών, στην πηγή.
Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρίς την περιεχόμενη υγρασία και με την αδρανοποίηση των παθογόνων
οργανισμών λόγω της έλλειψης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πράσινης ενέργειας,
γεγονός που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποφέροντας
πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το
έργο και τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχής
μας  αλλά και πανελλαδικά.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεματολογία της εκδήλωσης στο πλαίσιο των
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και της αντιμετώπισής τους, ευελπιστούμε στη συμμετοχή
σας στη συνάντηση αυτή.
Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ξύδης

Wholesale LED Lights
LED Strips/Bulbs/Flashlights & More Factory Suppliers, Free Shipping.

DHgate.com

Προειδοποίηση: Αυτό το πρόσθετο για τα σχόλια λειτουργεί σε κατάσταση συμβατότητας, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιεύσεις.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να ορίσετε ένα ρητό "href", όπως προτείνεται στην τεκμηρίωση του προσθέτου σχολίων. Έτσι θα
εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του πρόσθετου.
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