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ΠOΣIMO νερό και αλάτι εξασφαλίζουν από τη θάλασσα οι δηµότες της Τήνου, στο πλαίσιο του
φιλόδοξου προγράµµατος SOL-BRINE που αφορά την «Ανάπτυξη ενός προηγµένου, καινοτόµου και
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος επεξεργασίας της παραγόµενης άλµης από µονάδες
αφαλάτωσης», που υλοποιεί η δηµοτική αρχή Τήνου σε συνεργασία µε τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος ολικής
εξάλειψης της παραγόµενης άλµης από µονάδες αφαλάτωσης, υιοθετώντας και εφαρµόζοντας την
αρχή µηδενικής απόρριψης. Ετσι, παράλληλα θα επιτευχθεί υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και
παραγωγή στερεού άλατος εµπορικής αξίας. Για τον λόγο αυτό θα εγκατασταθεί ένα πιλοτικό
σύστηµα σε υφιστάµενη µονάδα αφαλάτωσης στην Τήνο (Αγιος Φωκάς). Συντονιστής του έργου
είναι από τον ∆ήµο Τήνου ο Αναστάσιος Βιδάλης και υπεύθυνη του προγράµµατος από την πλευρά
του ΕΜΠ είναι η καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου. Το έργο SOL-BRINE συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από
το χρηµατοδοτικό εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύµφωνα µε τους εµπλεκόµενους φορείς, το σύστηµα SOL-BRINE µπορεί να αποτελέσει πιλότο
εφαρµογής τόσο για τα νησιά της χώρας όσο και για ευρωπαϊκά νησιά, τα οποία αντιµετωπίζουν

Οι νέοι µισθοί στο ∆ηµόσιο (Αµοιβές, επιδόµατα,
υπερωρίες, εισφορές) κλπ
Μέσω internet από τη ∆ευτέρα 5-12-2011 η
υποβολή του Ε9
Συνελήφθη για χρέη προς το ∆ηµόσιο ο Λάκης
Γαβαλάς
Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού
τέλους ακινήτων
Έξι νέοι φόροι έρχονται στα ακίνητα το 2012

παρόµοια προβλήµατα.

Προσλήψεις 60 συµβασιούχων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (05/12 - 17:55)
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