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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΛΑΣΟΜΙΚΟΤ ΟΡΤΚΣΟΤ  

__________________Έθηαζεο  ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ 

 

Α. ηνηρεία ηνπ Φνξέα ηνπ Έξγνπ  

Επσλπκία:  

Δ/λζε: 

Τειέθσλν/κέηι/θαμ:    

Νόκηκνο  εθπξόζσπνο:  

Υπεύζπλνο Επηθνηλσλίαο: 

 

Β. ηνηρεία ηνπ έξγνπ: 

Θέζε/πεξηνρή: 

Δήκνο: 

Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα: 

Δεκόζηα έθηαζε    □ Δεκνηηθή Έθηαζε  □ Ιδησηηθή Έθηαζε  □ 

Σπληεηαγκέλεο  θνξπθώλ πνιπγώλνπ ηνπ ρώξνπ έξεπλαο  (ΕΓΣΑ 87): 

 

Γ. Πεξηγξαθή Δξγαζηώλ 

Σηόρνο ηεο έξεπλαο – Γεληθή πεξηγξαθή εξγαζηώλ: 
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Αξηζκόο Γεσηξήζεσλ:___ 

Σπληεηαγκέλεο γεσηξήζεσλ (ΕΓΣΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

 

Αξηζκόο Εθζθαθώλ:___ 

Δηαζηάζεηο εθζθαθώλ θαη θεληξνβαξηθέο ζπληεηαγκέλεο (ΕΓΣΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

Αλακελόκελε πνζόηεηα εμνξπζζόκελνπ ιαηνκηθνύ νξπθηνύ:_______ (Μ3 θαη ΤΟΝ) 

(δεν δύναηαι  να ςπεπβαίνει ηα 0,5 κςβικά μέηπα (κ.μ.) ανά ζηπέμμα) 

Αλακελόκελε ζπλνιηθή πνζόηεηα εμνξπζζόκελνπ πεηξώκαηνο:______(Μ3 θαη ΤΟΝ) 

(δεν δύναηαι  να ςπεπβαίνει ηο δεκαπλάζιο ηηρ ποζόηηηαρ ηος εξοπςζζόμενος οπςκηού) 

 

Γ. Γεζκεύζεηο ηήξεζεο δηαηάμεωλ ΚΜΛΔ 

- Η κέγηζηε θιίζε ηνπ εμσηεξηθνύ δξόκνπ πξόζβαζεο ζα είλαη ___ %. 

- Η κέγηζηε θιίζε ησλ εζσηεξηθώλ δξόκσλ πξόζβαζεο ζα είλαη ___ %. 

- Φξήζε Εθξεθηηθώλ γηα δηάλνημε δξόκσλ: ΟΦΙ  -  ΝΑΙ 

Εάλ απαηηείηαη ρξήζε εθξεθηηθώλ: 
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- Υπνινγηδόκελεο πνζόηεηεο θαη είδνο ζπλνιηθά (εθξεθηηθώλ θαη κέζσλ έλαπζεο): 

- Υπνινγηδόκελεο πνζόηεηεο θαη είδνο αλα ρξόλν ππξνδόηεζεο (εθξεθηηθώλ θαη κέζσλ 

έλαπζεο): 

 

 

 

 

Δ. Μέηξα Αζθάιεηαο Δξγαζηώλ  

Τερληθόο Αζθάιεηαο  (νλνκαηεπώλπκν εθόζνλ ππάξρνπλ ππεύζπλεο δειώζεηο αλάζεζεο 

–αλάιεςεο 

θαζεθόλησλ)______..............................................................................................................

............... 

Επίβιεςε  (νλνκαηεπώλπκν εθόζνλ ππάξρνπλ ππεύζπλεο δειώζεηο αλάζεζεο 

–αλάιεςεο 

θαζεθόλησλ)______..............................................................................................................

................. 

 

ε όιεο ηηο θάζεηο ηωλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνύ Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Δξγαζηώλ (ΚΜΛΔ – ΦΔΚ 

1227/Β/2011) θαη νη ηπρόλ πεξηνξηζκνί ηεο Γλωκνδόηεζεο ηεο Δπηζεώξεζεο 

Μεηαιιείωλ 

 

Ηκεξνκελία  /                     /   

Υπνγξαθέο  

Νόκηκνο εθπξόζωπνο θνξέα        Δπηβιέπωλ κεηαιιεηνιόγνο κεραληθόο         Σερληθόο   Αζθαιείαο                  
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ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Τνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο ζέζεο έξεπλαο, ζύκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1.δ.α ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Μ.Λ.Ε θιίκαθαο 1: 5.000,  αξκνδίσο  

ππνγεγξακκέλν. 

2. Τνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηνπ ρώξνπ εξεπλώλ ζην νπνίν ζα απνηππώλεηαη νη ζέζεηο 

ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη νη δξόκνη πξνζπέιαζεο, θιίκαθαο 1: 2.000,  αξκνδίσο  

ππνγεγξακκέλν. 

3. Γεσινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.δ.β ηνπ άξζξνπ 101 

ηνπ Κ.Μ.Λ.Ε, ,  αξκνδίσο  ππνγεγξακκέλν. 

 

 

 

 

 

 

 


