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Παρουσίαση της πατέντας της ΠΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ από τον Αργύρη Σαλπέα

Πρωινή 15

Ο κ. Αργύρης Σαλπέας και οι επιστήμονες –
συνεργάτες του παρουσίασαν την πρόταση

Καινοτόμα
πρόταση για
τα σκουπίδια
Μ
στον Πύργο

ια καινοτόμα πρόταση διαχείρισης των αποβλήτων της πόλης και όχι μόνο,
βασιζόμενες σε ένα πρωτοποριακό σύστημα που σχεδίασαν Νέοι Επιστήμονες
της περιοχής μας, παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε
στον Πύργο, ο Δ/ντής της ΠΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ κ. Αργύρης Σαλπέας και οι
συνεργάτες του που ήταν όλοι παρόντες.

Παρόντες μεταξύ άλλων
οι αντιδήμαρχοι Πύργου
Β. Παναγόπουλος και
Γ. Αργυρόπουλος

Όπως ανέφερε ο κ. Σαλπέας, το σύστημα αυτό είναι ήδη κατατεθειμένο στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΠΑΤΕΝΤΑ «Ηρακλής») και είναι οικονομικότερο, ασφαλέστερο, φιλικότερο
και αποδοτικότερο των άλλων συστημάτων. Η παρούσα ευρεσιτεχνία, αναφέρεται σε ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλούς προσωρινής αποθήκευσης και
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
πάνω και κάτω από επιφάνειες με
χρήση σάκων ειδικού υφάσματος και
ειδικής σχεδίασης. Σχεδιαστές της
πατέντας, είναι η Πλειάς Συμβουλευτική
ΕΠΕ, Π. Ζαφειράκης, Θ. Κατσέλης και Ε.
Σαλπέα. Όπως τόνισε ο κ. Σαλπέας, το
σύστημα-πρόταση έχει ήδη παρουσιαστεί και έχει λάβει εγκρίσεις χωρίς
καμία ένσταση (υπάρχουν και περιπτώσεις επαίνων) από τις περιβαλλοντικές
υπηρεσίες όλων των βαθμίδων του
Κράτους. Την πατέντα αυτή, έχει υιοθετήσει ήδη ο δήμος ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων και υπάρχει ενδιαφέρον και
από τους δήμους Ζαχάρως και
Ανδραβίδας.
Με αφορμή το τεράστιο πρόβλημα που
βιώνει με τα σκουπίδια ο δήμος Πύργου,
ο κ. Σαλπέας συνέταξε ειδική πρόταση
για τον Πύργο την οποία και παρουσίασε
ενώπιον των αντιδημάρχων Β.
Παναγόπουλου και Γ. Αργυρόπουλου,
αλλά και αρκετών ενεργών πολιτών.

Μάλιστα ο κ. Αργυρόπουλος μετά την
ολοκλήρωση της παρουσίασης, είπε
στον κ. Σαλπέα, ότι η δημοτική αρχή
Πύργου αν ο ίδιος αναλάβει- όπως
δεσμεύτηκε- να πείσει την τοπική κοινωνία για την εναπόθεση απορριμμάτων όσο χρόνο χρειαστεί για να υλοποιηθεί η σχετική πατέντα, θα έχει στη διάθεσή του δύο οικόπεδα του δήμου και
θα υιοθετήσουν την πρόταση της ΠΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Ωστόσο ο κ. Σαλπέας,
επισήμανε ότι η δέσμευση αυτή, θέλει
να γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πύργου και να γίνει δημόσιος
διάλογος.
Τι περιλαμβάνει
η πρόταση για τον Πύργο
«Ο Γενικός σχεδιασμός μας αποκλειστική Τεχνογνωσία της εταιρίας μας
[σύστημα ΗΡΑΚΛΗΣ] μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε ποσότητα η
τύπο αποβλήτων και να ενσωματωθεί
σε όλους τους πιθανούς τρόπους διαχείρισης τους. Δηλαδή γενική ανακύκλωση, ανακύκλωση στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ.
Παράλληλα μπορεί να ενσωματώσει εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σήμερα υπάρχουν στους δρόμους του
ΠΥΡΓΟΥ και περιχώρων γύρω στους
3.000 τόνοι σκουπιδιών. Παράλληλα
υπάρχει και η βραδυφλεγής βόμβα που

λέγεται ΠΟΤΟΚΙ όπως και η ανυπαρξία
χώρου εγκατάστασης του Δεματοποιητή
καθημερινά παράγονται μέσα από την
ζωή των πολιτών νέα σκουπίδια.
Για όλα αυτά η ΠΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
προτείνει:
Για την σημερινή κατάσταση: Σήμερα τα
σκουπίδια μπορούν να συλλεχθούν και
να αποτεθούν σε κάποιο χώρο, όπου
εντός 2 μηνών θα ενσακωθούν σύμφωνα με το σύστημα μας και θα παραμείνουν στο χώρο με μηδενικές περιβαλλοντικές οχλήσεις και κινδύνους.
Μηδενικά σταλάγματα
Μηδενικές οσμές
Μηδενικός κίνδυνος εκρήξεων
Μηδενικός κίνδυνος πυρκαγιάς
Μηδενική επιβάρυνση υδροφόρου,
γεωφυσικού και ατμοσφαιρικού ορίζοντα
Πρόταση για τα «νέα» σκουπίδια:
Οργάνωση χώρου υποδοχής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προτεινόμενο
σύστημα για όσο χρόνο χρειαστεί, με
ασφάλεια και μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
ΠΟΤΟΚΙ
Ενσάκωση όλων των δεμάτων (μεγάλοι
σάκοι 100 μέτρων) όλων των δεμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα μηδενιστούν οι
υπαρκτοί και μεγάλοι σημερινοί κίνδυνοι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

(πυρκαγιές, εκρήξεις, οσμές, τρωκτικά
κτλ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
Μέχρι σήμερα η αποκατάσταση ΧΑΔΑ
σημαίνει θάψιμο των σκουπιδιών. Αυτό
μετατρέπει τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μόνιμες διαρκείας 100 και πλέον ετών. Άρα δεν πρόκειται για αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών αλλά για μακροχρόνια εξέλιξη των επιπτώσεών τους. Ο υδροφόρος ορίζοντας και το γεωφυσικό περιβάλλον θα δέχονται για χρόνια τις επιπτώσεις.»
Ο κ. Σαλπέας πρότεινε την υλοποίηση
του σχεδίου τους «στις αποκαταστάσεις
ΧΑΔΑ μέχρι την δημιουργία και λειτουργία του εργοστασίου. Όταν το εργοστάσιο
λειτουργήσει θα μεταφερθούν εκεί. Εάν
δεν λειτουργήσει το εργοστάσιο ,η εταιρία μας έχει λύσεις για την μη μόνιμη
εναπόθεση των σκουπιδιών στους
χώρους αυτούς .
Η υλοποίηση των προτάσεων μας από
τον ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ θα κοστίσουν και θα
μας κοστίσουν ως Δημότες 50% λιγότερο από ότι θα μας κοστίσουν οι μεταφορές σε άλλους ΧΥΤΑ και άλλες προτεινόμενες λύσεις .»
Τέλος, οκ. Σαλπέας ευχαρίστησε τους
καθηγητές Παν/μίου ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΟ, ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΡΝΑΡΟ και ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.

