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Συμβαινουν στην Πολη Περιβάλλον Ξήρανση οικιακών απορριμμάτων

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο (3 ψήφοι)

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2011 19:21

Ξήρανση Οικιακών Απορριμμάτων
μέγεθος γραμματοσειράς Εκτύπωση E-mail

Στα πλαίσια των δράσεων του Δήμου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των δημοτών, μέσω της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αστικών
απορριμμάτων, ο Δήμος μας συμμετέχει, όπως είναι γνωστό, στην υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού προγράμματος «DRYWASTE», σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Τα οικιακά οργανικά απορρίμματα κουζίνας, περιέχουν ποσοστό υγρασίας
μεγαλύτερο του 80%. Η αφαίρεση αυτής έχει σαν αποτέλεσματην σημαντική μείωση
της μάζας και του όγκου αυτών.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η κατασκευή και λειτουργία ενός καινοτόμου
συστήματος οικιακής ξήρανσης των   οργανικών απορριμμάτων, η χρήση του οποίου
έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για έναν Δήμο και τους Δημότες
του, καθώς μεταξύ άλλων:

α.   με την αφαίρεση του οργανικού κλάσματος γίνεται πολύ καλύτερη η
ανακύκλωση των συσκευασιών,

β.   τo κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, μειώνεται σημαντικά για τον Δήμο,
λόγω της μείωσης της μάζας και του όγκου τους στην πηγή που έχει ως
επακόλουθο τη μείωση των δρομολογίων για την περισυλλογή των
απορριμμάτων,

γ.   το κόστος διαχείρισης σε κεντρικές μονάδες αποφεύγεται, μειώνοντας σημαντικά
τα έξοδα για τον Δήμο. Το κόστος απλής ταφής (που πολύ σύντομα θα
απαγορευτεί) στοιχίζει πλέον των 35 ευρώ/τόνο. Σε κεντρικές μονάδες
επεξεργασίας απορριμμάτων, το κόστος υπερβαίνει τα 80 ευρώ/τόνο. Συνεπώς, αν
από τα απορρίμματα αφαιρεθεί το 60% που είναι το οργανικό κλάσμα, το κόστος
επεξεργασίας θα είναι το μισό.

Σήμερα, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, στα
πλαίσια αυτής της δράσης του Δήμου θα διαθέσουμε μέσα στον Ιούλιο και για πέντε (5)
μήνες 20 συσκευές οικιακής ξήρανσης των απορριμμάτων που μελέτησε το ΕΜΠ, σε
επιλεγμένα νοικοκυριά του Δήμου μας.

Η συσκευή οικιακής ξήρανσης έχει ύψος 28εκ. και διάμετρο 40 εκ. και είναι
φτιαγμένη από κεραμικό υλικό. Τοποθετείται σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο
(μπαλκόνι ή κήπο) και συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αξία κατανάλωσης του
ρεύματος είναι λιγότερο από 2€ το μήνα και θα βαρύνει τον χρήστη της συσκευής ή το
ΕΜΠ (καταβάλλεται προσπάθεια να βαρύνει το ΕΜΠ).

Κατόπιν αυτών, προσκαλούμε τους Δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
συγκεκριμένη ερευνητική δράση (η οποία θα διαρκέσει συνολικά 5 μήνες), να
γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους στο τηλέφωνο 210 6540211       (κ. Παναγιώτης
Αυγουστάκης).
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Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διαβάστηκε 111 Φορές | Σας Άρεσε; Διαδόστε Το Στους Οπαδούς Σας!
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ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 »ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ WIDGET ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ

Επίκαιρα και πάλι τα χρέη της
Γερμανίας στην Ελλάδα..

Ο Δήμος μας

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΓΝΩΜΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΜΙΚΡΈΣ ΑΓΓΕΛΊΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

-------- Τσικνοπέμπτη στο Chill Out!
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Μοιράσου Το

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υμηττός 2011 ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ! »

επιστροφή στην αρχή

Δημοφιλέστερα άρθρα

Τάση φυγής ή λύση ανάγκης;
Στην εποχή μας όλοι σπουδάζουν και τελικά καταλήγουν να είναι εν δυνάμει πτυχιούχοι άνεργοι. Ξεκινούν με όνειρα για την
επαγγελματική…

Γράφτηκε την Τετάρτη, 04 Μάιος 2011 08:56 σε Πολιτικά-οικονομικά Διαβάστηκε 1307 φορές

15.OOO ΠΑΙΔΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Κινδυνεύουν να κλείσουν με λουκέτο 31 φορείς παιδικής προστασίας. Συγκεκριμένα οι φορείς <<Μαζί για το παιδί>>
,<<Μαργαρίτα>>, <<Χαμόγελο του παιδιού>>…

Γράφτηκε την Τρίτη, 24 Μάιος 2011 09:07 σε Κοινωνικά Διαβάστηκε 1297 φορές

Απίστευτη ανακοίνωση από το Υπ. Προστασίας Πολίτη
Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ , που αφορά τις
γυναίκες. Συγκεκριμένα τις…

Γράφτηκε την Δευτέρα, 09 Μάιος 2011 15:42 σε Κοινωνικά Διαβάστηκε 1293 φορές

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΝΕΟΙ
Το αλκοόλ είναι πανταχού παρόν στη ζωή μας και την επηρεάζει σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Ενώ όμως η…

Γράφτηκε την Τετάρτη, 11 Μάιος 2011 08:40 σε Κοινωνικά Διαβάστηκε 1287 φορές

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Παραδοσιακά εορτάστηκε το Πάσχα στην πόλη του Παπάγου.Σέ αυλές σέ κήπους ακόμη και, στα άδεια
στενάκια, σουβλίστηκε ο οβελίας καί τσουγκρίστηκαν τα κόκκινα…

Γράφτηκε την Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2011 16:28 σε Events Διαβάστηκε 907 φορές

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι

ένας από τους δήμους...
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Ο καιρός τώρα

Ο καιρός από το
k24.net

Στοιχεία Επικοινωνίας
info@papagou-politeia.gr

Δεσμοί Links

http://www.papagou-politeia-group.gr/

http://sites.diavgeia.gov.gr/pap_xol

http://www.daox.eu/

Σύνολο επισκέψεων

Μετάβαση στην κορυφή
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