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Ο ∆ήµος
Τήνου, στην προσπάθεια για την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική υδροδότηση του νησιού
µας, συµµετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο έργο LIFE+
“SOL-BRINE” µε τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόµου και ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος
επεξεργασίας της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης» (LIFE ENV/GR/000299).
Το έργο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Ίδρυµα
Τηνιακού Πολιτισµού. Στην εκδήλωση, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν σχετικά µε το έργο (µέσω προβολής παρουσιάσεων, διανοµής έντυπου υλικού
και διεξαγωγής συζήτησης µε µέλη της οµάδας εργασίας του προγράµµατος).
Το συγκεκριµένο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου, ενεργειακά αυτόνοµου
συστήµατος επεξεργασίας της άλµης, η οποία παράγεται κατά τη λειτουργία των µονάδων
αφαλάτωσης. Για το λόγο αυτό, θα εγκατασταθεί ένα πιλοτικό σύστηµα σε υφιστάµενη µονάδα
αφαλάτωσης στην Τήνο (περιοχή: Άγιος Φωκάς). Το σύστηµα αναµένεται ότι θα επιτυγχάνει
υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εµπορικής αξίας και ότι θα
αποτελέσει παράδειγµα προς εφαρµογή τόσο για τα νησιά του τόπου µας όσο και για

Αξίζει να δείτε!
Σταυρός
Τα σηµάδια από το λιµάνι του 19ου
αιώνα.
Πύργος
Η πλατεία µε τα παραδοσιακά
καφενεία και τον πλάτανο
Όρµος Ιστερνιων
Την θάλασσα να λαµπυρίζει και την
άµµο να καίει

Ευρωπαϊκά νησιά, τα οποία αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο ∆ήµο Τήνου (τηλ. 22833 60100
- κ. Βιδάλης) ή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (τηλ. 210 772 4372 – κ. Ξεύγενος).
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