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Ά ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Τεχ νητές επιχ ωματώσεις: ετερογενή  -χ ωρίς συνοχ ή - υλ ικ ά , ποικ ίλ ης προέλ ευσης, σύστασης κ αι 
κοκ κ ομετρίας. Πρόκ ειται για τεχ νητές επιχ ωματώσεις απ ό ποικ ίλ ες εργασίες διαμόρφωσης του 
οικ ιστικ ού ιστού της Σμίξης. Γενικ ά  αποτελ ούνται από γαιώδη κ αι βραχ ώδη υλ ικ ά  κ αθώς κ αι απ ό 
"υπολ είμματα" οικ οδομικ ών εργασιών (χ αλ ίκ ια, τούβλ α, προϊόντα σκ υροδέματος, κ ονιά ματα κ .α.)

Παγετώδεις αποθέσεις: κ αστανέρυθρες έως κ αστανότεφρες αργιλ οϊλ ύες με πλ ηθώρα αδρομερών 
υλ ικ ών ποικ ίλ ου μεγέθους (από χ ά λ ικ ες έως μεγά λ ες πέτρες) οφιολ ιθικ ή ς π ροέλ ευσης. Τα αδρο-
μερή  υλ ικ ά  είναι κ υρίως χ αρτζβουργίτες ενώ το μέγεθος κ αι η ποσοστιαία συμμετοχ ή  τους μετα-
βά λ λ εται χ ωρικ ά . Το μέγεθος τους κ υμαίνεται απ ό λ ίγα εκ ατοστά  (χ ά λ ικ ες) έως μεγά λ ες πέτρες 
διαμέτρου 50 - 60 εκ . Χαλ αρός σχ ηματισμός, το πά χ ος του οποίου είναι μεταβαλ λ όμενο απ ό λ ίγες 
δεκ ά δες εκ ατοστά  έως αρκ ετά  μέτρα (6-8 μ. ορατό πά χ ος).

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΣ

Όριο τεχ νικογεωλ ογικ ών ενοτή των

Φλ ύσχ ης: τεφρές - τεφροπ ρά σινες αργιλ οϊλ ύες έως αμμοϊλ ύες, αργιλ ομά ργες κ αι "επ ιπ λ έοντες" 
ολ ισθόλ ιθοι σχ ιστοποιημένων ψαμμιτών έως ιλ υολ ίθων. Πρόκ ειται για την αργιλ ικ ή  φά ση του 
φλ ύσχ η η οποία γενικ ότερα χ αρακ τηρίζεται από έντονη λ ιθολ ογικ ή  ετερογένεια, "χ αοτικ ή " δομή  
και μειωμένα γεωμηχ ανικ ά  χ αρακ τηριστικ ά .  Στο μεγαλ ύτερο τμή μα του κ αλ ύπτεται απ ό μανδύα 
αποσά θρωσης, αργιλ οϊλ υώδους σύστασης με θραύσματα ψαμμιτών, ιλ υολ ίθων αλ λ ά  κ αι υπερ-
βασικ ών π ετρωμά των από τις ανώτερες στρωματογραφικ ά  παγετώδεις αποθέσεις. Το "σύνηθες" 
πά χ ος του μανδύα αποσά θρωσης ανέρχ εται στα 2-3 μ. ωστόσο μεταβά λ λ εται ανά λ ογα με την 
θέση κ αι την μορφολ ογικ ή  κ λ ίση.

Περιοχ ές εμφά νισης ερπυστικ ών κ ινή σεων

Περιοχ ές αναβλ ύσεων - συγκ έντρωσης υδά των

Όρια οικ ισμού Σμίξης

Προτεινόμενες ε κ τά σε ις επέκ τασης Σμίξης:

Α: Περιοχ ή  Επ έκ τασης Οικ ισμού Σμίξης

Β: Περιοχ ή  Ελ έγχ ου Χρή σεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.) 
    "Περιοχ ή  τουριστικ ή ς ανά π τυξης"

Περιοχ ή  αναβλ ύσεων πηγών «Τσουμά νη»

Περιοχ ή  αναβλ ύσεων πηγών  «Γαλ ά νη»
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