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Ά ΥΠ Ο ΜΝΗΜΑ

Υδ ρ ογρ αφικό δ ίκτυο (βάσε ι των τοπογρ αφικών χαρ τών κλίμακας 1:5.000 
της Γε ωγρ αφική ς Υπηρ ε σίας Στρ ατού (Γ.Υ.Σ.)

Όρ ια οικισμού Σμίξης

Πρ οτε ινόμε νε ς ε κτάσε ις ε πέκτασης Σμίξης:

Α: Πε ρ ιοχή  Επέκτασης Οικισμού Σμίξης

Β: Πε ρ ιοχή  Ελέγχου Χρ ή σε ων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.) 
    "Πε ρ ιοχή  τουρ ιστική ς ανάπτυξης"

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ ΑΛΛΗΛΟΤ ΗΤ Α

Κατάλληλες προς δόμηση περιοχές υπό προϋποθέσεις

(1) : Κρ ιτή ρ ιο - Πρ οϋπόθε ση: αποστρ άγγιση της έκτασης στην οποία δ ημιουρ γε ίται ε ποχική  
                                               ή  και μόνιμη λίμνη στο βόρ ε ιο τμή μα της ε πέκτασης Σμίξης

(2) : Κρ ιτή ρ ιο - Πρ οϋπόθε ση: σύνταξη ε ιδ ική ς υδ ρ ογε ωλογική ς με λέτης για την λε πτομε ρ ή  
                                               ορ ιοθέτηση των ζωνών πρ οστασίας των πηγών των πε ρ ιοχών 
                                               «Γαλάνη» και «Τ σουμάνη»

(3) : Κρ ιτή ρ ιο - Πρ οϋπόθε ση: ε κτέλε ση γε ωτε χνική ς έρ ε υνας και -ε πιτόπιας- γε ωλογική ς 
                                               έρ ε υνας για τον ακρ ιβή  πρ οσδ ιορ ισμό των φυσικομηχανικών 
                                               χαρ ακτηρ ιστικών του γε ωλογικού υποβάθρ ου

Ακατάλληλες προς δόμηση περιοχές

(1) : Κρ ιτή ρ ιο: πε ρ ιοχές -ε ντός σχε δ ίου και ε ντός ορ ίων- ακατάλληλε ς πρ ος δ όμηση σε  
                       απόσταση 10 μ. από κάθε  μία των γρ αμμών πλημμύρ ας πε ρ ιόδ ου ε πανα-
                       φορ άς 50 ε τών (χαρ τογρ αφική  απε ικόνιση σε  απόσταση 10 μ. από άξονε ς 
                       ρ ε μάτων λόγω μη πρ οσδ ιορ ισμού των γρ αμμών πλημμύρ ας

(2) : Κρ ιτή ρ ιο: πε ρ ιοχές ε κτός σχε δ ίου ακατάλληλε ς πρ ος δ όμηση σε  απόσταση 20 μ. από 
                       κάθε  μία των γρ αμμών πλημμύρ ας πε ρ ιόδ ου ε παναφορ άς 50 ε τών (χαρ το-
                       γρ αφική  απε ικόνιση σε  απόσταση 20 μ. από άξονε ς ρ ε μάτων λόγω μη πρ οσ-
                       δ ιορ ισμού των γρ αμμών πλημμύρ ας

(3) : Κρ ιτή ρ ιο: πε ρ ιοχές ακατάλληλε ς πρ ος δ όμηση λόγω πολύ ισχυρ ών μορ φολογικών 
                       κλίσε ων (>45%)

Τε χνητά δ ιαμορ φωμένο υδ ατόρ ε μα

Πε ρ ίμε τρ ος ακτίνας 500 μ. πηγών πε ρ ιοχή ς «Γαλάνη» (Ζώνη ε λε γχόμε νης πρ οστασίας ΙΙ 
για «κοκκώδ η συστή ματα ε λε ύθε ρ ης ρ οή ς»)
Πε ρ ίμε τρ ος ακτίνας 500 μ. πηγών πε ρ ιοχή ς «Τσουμάνη» (Ζώνη ε λε γχόμε νης πρ οστασίας ΙΙ 
για «κοκκώδ η συστή ματα ε λε ύθε ρ ης ρ οή ς»)

Δ.Ε. ΣΜΙΞ ΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
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