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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας της εταιρείας LANOMEX LTD
για την ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας και άλλων αναπτύξεων στο Δήμο Λάρνακας –
Συμπληρωματικά στοιχεία
Κύριε,
Σε απάντηση της επιστολής σας ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2019 και αρ. φακ. 02.10.011.015.002 σας
πληροφορούμε τα πιο κάτω:
α) Σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες δορυφόρου στο Παράρτημα Α που δείχνει με ακρίβεια τη θέση του
προτεινόμενου αγωγού για την απόρριψη των υπόγειων νερών καθώς επίσης και τις συντεταγμένες του αγωγού.
β) Η επισκόπηση της υποθαλάσσιας παράκτιας περιοχής που θα απορρίπτεται το υπόγειο νερό έγινε με μια
επίσκεψη την 8η Νοεμβρίου του 2019. Οι δύτες ερευνητές κινήθηκαν περιμετρικά του σημείου που θα
απορρίπτει το υπόγειο νερό ο αγωγός και σε απόσταση πέραν των 50 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της
κατάδυσης υπήρχε άριστη ορατότητα του βυθού και έχουν παρθεί φωτογραφίες καθώς και βιντεογράφηση
της περιοχής. Έχει διαπιστωθεί ότι ο βυθός είναι αμμώδες χωρίς καμία αξιοσημείωτη παρουσία θαλάσσιας
χλωρίδας ή πανίδας. Κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας επισκόπησης που διάρκεσε πέραν της μίας ώρας δεν
παρατηρήθηκε παρουσία ιχθυοπανίδας παρά μόνο σε πιο μακρινή απόσταση από το χώρο παρατήρησης ελάχιστη
παρουσία (λιγότερη από 5 άτομα). Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται φωτογραφίες του βυθού στην περιοχή του
σημείου που θα γίνεται η απόρριψη.
Όσον αφορά τη μοντελοποίηση της διασποράς νιτρικών και στερεών έχουμε την άποψη ότι αυτοί δεν είναι
αναγκαίο να γίνουν λόγω των πιο κάτω συνθηκών:
 Η απόρριψη του υπόγειου νερού δεν θα είναι μόνιμη αλλά θα διαρκέσει μόνο μερικούς μήνες
 Οι συγκεντρώσεις των στερεών και νιτρικών θα είναι πολύ χαμηλές για να επηρεάσουν το θαλάσσιο
περιβάλλον
 Οι αραίωση των στερεών και νιτρικών θα είναι τόσο μεγάλη που σε απόσταση μερικών μέτρων από το
σημείο απόρριψης οι συγκεντρώσεις στο θαλάσσιο νερό πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω έχουμε χρησιμοποιήσει το λογισμικό CORMIX Version 11 για να υπολογίσουμε τη
διασπορά των χημικών στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στο αντλούμενο υπόγειο νερό. Το λογισμικό
CORMIX είναι αποδεκτό από την US EPA για τον υπολογισμό διασποράς ρύπων σε σώματα νερού και
χρησιμοποιείται ευρέως ανά το παγκόσμιο (βλέπε παρουσίαση του λογισμικού στο Παράρτημα Ε).
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Οι βασικές παραδοχές που έχουμε χρησιμοποιήσει στο λογισμικό θα είναι οι πιο κάτω:







Απόσταση απόρριψης του υπόγειου νερού από την ακτή 700 μέτρα
Βάθος νερού 5 μέτρα (βλέπε την δεύτερη φωτογραφία στο Παράρτημα Β)
Συγκέντρωση «ρύπου» 15.9 mg/l (αντιστοιχεί στη συγκέντρωση ολικού αζώτου στην ανάλυση του
χημείου που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ).
Χρήση τριών διαχυτών
Άντληση νερού 800 m3/h (αναμένεται ότι η πραγματική άντληση θα είναι μικρότερη)
Θαλάσσια ρεύματα 0.10 m/s (οι υπολογισμοί που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες μελέτες μας για τη
διασπορά άλμης σε μονάδες αφαλάτωσης (Λάρνακας, Πάφου και Λεμεσού) κάνουν χρήση θαλάσσιων
ρευμάτων από 0.10 m/s μέχρι 0.30 m/s. Στην περίπτωση της ανάπτυξης της εταιρείας LANOMEX
έχουμε χρησιμοποιήσει τιμή για θαλάσσια ρεύματα 0.10 m/s που δίνει τα χειρότερα αποτελέσματα όσον
αφορά την συγκέντρωση των ρύπων σε κοντινή απόσταση από το σημείο απόρριψης.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που έγιναν με το λογισμικό CORMIX καθώς και τα δεδομένα εισαγωγής
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ.
Όπως αναμενόταν και όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των υπολογισμών η συγκέντρωση του «ρύπου»
μειώνεται δραστικά σε λιγότερο από απόσταση των 5 μέτρων από το σημείο απόρριψης του υπόγειου νερού και
μετά τα 5 με 10 μέτρα από το σημείο απόρριψης η προστιθέμενη συγκέντρωση του «ρύπου» είναι σχεδόν
μηδενική. Έχουμε την άποψη επομένως ότι καμία άλλη επεξεργασία του υπόγειου νερού δεν χρειάζεται εκτός
από αυτή που έχουμε αναφέρει στη μελέτη και πληροφορίες που έχουμε ήδη υποβάλει και η οποία σχετίζεται με
το σύστημα αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών πριν την απόρριψη του στη θάλασσα. Τα αποτελέσματα διάχυσης
των αιωρούμενων στερεών στην περιοχή απόρριψης είναι πανομοιότυπα με αυτά του ολικού αζώτου αφού η
συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στο υπόγειο νερό που θα απορριφθεί αναμένεται να είναι της τάξης των
20mg/l.
γ) Έγιναν επιπρόσθετες μικροβιολογικές αναλύσεις του υπόγειου νερού και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Δ.
Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται η αρχική μας άποψη ότι το υπόγειο νερό έχει ψηλό βακτηριολογικό φορτίο γι’ αυτό
και η πρόταση μας είναι να γίνει καταπολέμηση του με χλωρίωση ή άλλα παρόμοια μέσα. Νοείται ότι η
συγκέντρωση του ελεύθερου χλωρίου μετά τη χλωρίωση και την απόρριψη του υπόγειου νερού, είναι επιθυμητό
να είναι ελεγχόμενη και να είναι λίγο πάνω από τη μηδενική. Φυσικά το ψηλό βακτηριολογικό φορτίο θα πρέπει
να επιβεβαιωθεί ξανά πριν την άντληση του υπόγειου νερού. Σημειώνουμε ότι η άντληση δεν αναμένεται να
γίνει σύντομα αφού για το συγκεκριμένο έργο εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της πολεοδομικής άδειας και η έκδοση
της άδειας οικοδομής.
Με εκτίμηση,

Πανίκος Νικολαίδης
Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
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Αγωγός
Σημείο απόρριψης
Συντεταγμένες
34°54'48.44"N
33°38'41.57"E

Θέση Προτεινόμενου
Έργου
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Αγωγός σε
όρυγμα

Αγωγός σε όρυγμα ή
εναέριος ανάλογα με τις
απαιτήσεις του Δήμου
Λάρνακας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΘΟ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CORMIX
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

18

19

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CORMIX
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CORMIX Model Description

CORMIX Software (Cornell Mixing Zone Expert System) can be used for the analysis,
prediction, design of aqueous toxic or conventional pollutant discharges into diverse
waterbodies. It is defined as a hydrodynamic mixing zone model and decision support
system for the analysis, prediction and design of aqueous toxic or conventional pollutant
discharges into diverse water bodies.
CORMIX is a USEPA approved rule-base and simulation methodology for turbulent
buoyant jet mixing behavior which covers a majority of common discharge and
environmental conditions. CORMIX classifies momentum and buoyancy of the discharge
in relation to boundary conditions to accurately predict mixing behavior. Major emphasis
is on prediction of plume geometry and dilution characteristics within a receiving water's
initial mixing zone so that compliance with regulatory constraints can be judged. It also
predicts discharge plume behavior at larger distances.
CORMIX is an IBM-PC based DOS application of approximately 2000 mixing rules linked
to a hydrodynamic simulation model. CORMIX was developed for USEPA NPDES water
quality permit mixing zone predictions and can be applied to a broad range of mixing
problems.
CORMIX can predict mixing behavior from diverse discharge types ranging from power
plant cooling waters, desalination facilities or drilling rig brines, municipal wastewater, or
thermal atmospheric plumes. CORMIX can also be applied across a broad range of
ambient conditions ranging from estuaries, deep oceans, swift shallow rivers, to stratified
reservoirs.
Some special features of CORMIX include:


Near-field and far-field plume trajectory, shape, concentration and dilution
predictions



Application to unsteady ambient currents/tides or stagnant conditions



Graphical display of plume dimensions and concentration



Establishment of criteria to select a dispersion model

CORMIX has 3 sub-systems which depend upon source discharge characteristics. These
subsystems are listed below.

CORMIX1-Single Port Submerged Outfalls
Subsystem CORMIX1 is applicable to single port discharges. The model is based on a
dimensional analysis of the phenomenon. The subsystem calculates flows, length scales
and dimensionless relationships and identifies and classifies the flow of study in one of
the 35 flux classes included in its database. Once the flow has been classified, simplified
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semi-empirical formulas are applied in order to calculate the main features of the brine
effluent behavior.
The initial data for CORMIX1 are: temperature, salinity or density of the effluent, pollutant
concentration, jet discharge velocity or brine flow, diameter of the orifice, discharge angle,
local water depth, port elevation, ambient salinity and temperature or ambient density,
ambient current velocity and direction, among others.
CORMIX2- Multiport Submerged Outfalls
Subsystem CORMIX2 deals with submerged multiport diffuser discharges into similar
environments and with similar limiting cases. The model is based on a dimensional
analysis of the phenomenon. The subsystem calculates flows, length scales and
dimensionless relationships, and identifies and classifies the flow of study in one of the 31
flux classes included in its database. Once, the flow has been classified, simplified semiempirical formulas are applied to characterize brine behavior.
CORMIX2 initial data are: temperature, salinity or density of effluent, pollutant
concentration, jet discharge velocity or brine flow, discharge angle, diameter of the
orifices, port elevation, diffuser length, port spacing, number of ports, local water depth,
ambient salinity and temperature and current velocity and direction, among others.
CORMIX3- Surface Buoyant Discharge
Subsystem CORMIX3 deals with buoyant surface discharges into similar environments.
However, it is constrained to positively buoyant (or non-buoyant) discharges.
While CORMIX was originally developed under the assumption of steady ambient
conditions, the current version also allows application to highly unsteady environments,
such as tidal reversal conditions, in which transient recirculation and pollutant build-up
effects can occur.
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