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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 323/2016
Σήµερα 27/09/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 173795/21-92016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις
21-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 11ο Η.∆.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής
ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Τ.Π.Π.Λ.», συνολικού προϋπολογισµού 2.686.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης),
Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
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Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία,
Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά
Νικολέττα, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη,
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς
Νικόλαος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας
Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα
Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα
Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαβρίλης Γεώργιος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βάβουλα Αριστέα, Γιάµαλη
Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου
Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κοροβέσης
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Πατσαβός Παναγιώτης, Ράικου
Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα).
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Φιλίππου, ο οποίος θέτει
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 173792/21-9-2016
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία
έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Με βάση τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
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2. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισµός Υπουργείου
Πολιτισµού» όπως ισχύει.
3. Tο Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού, …».
4. Tο Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116 /Α/23.9.2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆ΑΤΠ/Α1/272598/33659
/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟ∆∆/6.10.2015) Απόφαση «διορισµού της κας
Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού».
6. Την υπ’ αριθ ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2343/Β/30.10.2015) «Μεταβίβαση του
δικαιώµατος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραµµατέα,
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α./7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
8. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04.11.2011 Απόφαση
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
2494/Β/04.11.2011).
9. Το Ν.2083/92 «Περί εκσυγχρονισµού της Ανωτ. Εκπαίδευσης», όπως
ισχύει σήµερα.
10. Το Ν. 4009/11 «∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».
11. Το Ν. 4076/12 (ΦΕΚ 158/Α/15.08.2012) «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.∆. 46/98 (ΦΕΚ 51/Α/16.3.1998)
Υπηρεσιών Ε.Μ.Πολυτεχνείου».

«Οργανισµός

∆ιοικητικών

13. Το Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015».
14. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) &
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
15. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προµηθειών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
16. Την από 30/12/1992 σύµβαση παραχώρησης ακινήτου µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και του ΕΜΠ.
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17. Την υπ. αρ. 1643/16-1-2003 απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και
Πολιτισµού (ΦΕΚ 134/∆/2003) περί έγκρισης τοπικού ρυµοτοµικού για
τον καθορισµό χώρου ανέγερσης Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου.
18. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΠΟΚ/∆/63548/2234/18-6-2010 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλου Γερουλάνου, περί έγκρισης
µουσειολογικής µελέτης του Μουσείου Μεταλλείας- Μεταλλουργίας
Λαυρίου.
19. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/59452/1287/21.10.2011 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού περί έγκρισης Αρχιτεκτονικής και
Η/Μ µελέτης.
20. Το από 19/3/2012 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής της εντός του
Τ.Π.Π.Λ. κτηριακής ενότητας 8 (Συγκρότηµα Μηχανουργείου) µεταξύ του
Υπ.Πο.Τ., του ΕΜΠ και του Ε.Α.∆Ι.Π. /ΕΜΠ.
21. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/∆ΑΝΣΜ/50856/1151/29.05.2012 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, Τατιάνας Καραπαναγιώτη , περί
έγκρισης της Οικονοµοτεχνικής µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση
διατηρητέου κτηρίου Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.
22. Την υπ. αρ. 18/13 άδεια δόµησης που εκδόθηκε από την ∆/νση
Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Μαρκόπουλου
23. Τo υπ’ αρ. πρωτ. 200350/19.10.2015, έγγραφο της Εταιρείας
Αξιοποιήσεως και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
24. Την υπ’ αρ. 369/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής έτους 2016.
25. Την υπ’ αρ. 1/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού
Έτους 2016.
26. Την υπ’ αρ. 3/2016 (συνεδρίαση της 17/6/2016, θέµα 3.6.3) απόφαση της
Συγκλήτου του ΕΜΠ για την έγκριση των όρων της παρούσας, της
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης και εξουσιοδότησης του Πρύτανη
για την υπογραφή της.
27. Την υπ’ αρ. 297/2016 (Θέµα 7ο) Απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής που αφορά την «Έγκριση 2ης τροποποίησης
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού
έτους 2016».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με τις υπ. αριθµ., 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων έτους
2016 και στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας έτους 2016 αντίστοιχα τα έργα
µε τίτλο:
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1. ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
προϋπολογισµού
1.150.000
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισµού 700.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ),
3. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισµού 813.645,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ),
Με το υπ. αρ. 13132/28-6-2016 έγγραφο του, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο ζήτησε αύξηση των προϋπολογισµών των παραπάνω και µε την
υπ. αρ. 297/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής που
αφορά την «Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων
Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016» οι προϋπολογισµοί των
παραπάνω έργων διαµορφώθηκαν ως εξής:
1. ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
προϋπολογισµού
1.160.000
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισµού 706.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ),
3. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΙΑ
ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισµού 820.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ),
Τα παραπάνω αποτελούν υποέργα για τη συγκρότηση: «ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ).» συνολικού προϋπολογισµού 2.686.500,00€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ).
Το έργο θα εκτελεστεί εντός του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) στο ∆ιατηρητέο Συγκρότηµα Μηχανουργείου (KE-8). Το
Τεχνολογικού Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου βρίσκεται στη λεωφόρο ΑθηνώνΛαυρίου, στη βόρεια είσοδο της πόλης του Λαυρίου.
Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση του Μουσείου Μεταλλείας –
Μεταλλουργίας Λαυρίου µε τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού
Πάρκου Λαυρίου, ώστε να αποτελέσει µοναδικό παράδειγµα ενός σύγχρονου
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µουσείου, προβάλλοντας τις έννοιες «ιστορικό περιεχόµενο – αντικείµενο –
δρώµενα – σύγχρονη βιοµηχανία – κοινωνική διάσταση».
Το έργο περιγράφεται στις µελέτες που εκπονήθηκαν από το ΕΜΠ και
εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τις :
- υπ. αρ. πρωτ ΥΠ.ΠΟ./∆ΙΝΕΠΟΚ/∆/63548/2234/18.6.2010 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. (Έγκριση Μουσειολογικής
Μελέτης),
- υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/59452/1287/21.10.2011 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Έγκριση Αρχιτεκτονικής και Η-Μ
µελέτης),
- υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/50856/1151/29-5-2012 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, Τατιάνας Καραπαναγιώτη, περί
έγκρισης της Οικονοµοτεχνικής µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση
διατηρητέου κτηρίου Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου».
Φορέας εκτέλεσης του έργου που αποτελείται από τα 3 υποέργα θα είναι
το ΕΜΠ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Τα 3 υποέργα χρηµατοδοτούνται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής (ΚΑΕ 9722.05.005 , 9779.05.040 και 9779.05.041 του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής)
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός
νοµικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο αποφασίζει αναφορικά
µε τη νοµιµότητα της Προγραµµατικής Σύµβασης
Εισηγούµαστε
1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραµµατικής
Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Τ.Π.Π.Λ.»
συνολικού
προϋπολογισµού 2.686.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)., η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας εισήγησης.
2. Τον ορισµό δύο µελών του Περιφερειακού Συµβούλιου ένα εκ των οποίων
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόµιµων αναπληρωτών
τους για τη συµµετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου ενηµερώνει το Σώµα
όσον αφορά τις κάτωθι τροποποιήσεις στο σχέδιο της προγραµµατικής
σύµβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ανωτέρω εισήγησης :


την προσθήκη της φράσης «του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», στην
τελευταία πρόταση του άρθρου 7, ως εξής : «Σε κάθε περίπτωση, η
λειτουργία του µουσείου µπορεί να ανατεθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στο
ΕΜΠ ή/και σε τρίτο φορέα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.»
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την τροποποίηση στο άρθρο 10, της σύστασης της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, όσον αφορά τους εκπροσώπους του ΕΜΠ, ως
εξής:



-

∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής.

-

∆ύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε
τους αναπληρωτές τους.

-

∆ύο (2) εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε
τους αναπληρωτές τους.

-

Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τον
αναπληρωτή του.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του

•

αποφασίζει οµόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης
πολιτισµικής ανάπτυξης, µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Τ.Π.Π.Λ.», συνολικού προϋπολογισµού
2.686.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), όπως αυτή τροποποιήθηκε
και έχει ως εξής:
«Στην Αθήνα σήµερα ……
συµβαλλόµενοι :

…, ηµέρα…………. οι

παρακάτω

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εδρεύει στην οδό
Μπουµπουλίνας 20-22 στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα
από την Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη,
2. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα (Συγγρού 15-17 Τ.Κ. 11741), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την Περιφερειάρχη
Αττικής κ. Ειρήνη ∆ούρου,
3. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρύτανη
Καθηγητή Ιωάννη
Γκόλια.
Έχοντας υπόψη :
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
2. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Οργανισµός Υπουργείου
Πολιτισµού» όπως ισχύει.
3. Tο Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού, …».
4. Tο Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116 /Α/23.9.2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆ΑΤΠ/Α1/272598/33659
/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟ∆∆/6.10.2015) Απόφαση «διορισµού της κας
Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραµµατέα στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού».
6. Την υπ’ αριθ ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2343/Β/30.10.2015) «Μεταβίβαση του
δικαιώµατος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραµµατέα,
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α./7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
8. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04.11.2011 Απόφαση Έγκριση
Τροποποίησης
του
Ο.Ε.Υ.
της
Περιφέρειας
Αττικής
(ΦΕΚ
2494/Β/04.11.2011).
9. Το Ν.2083/92 «Περί εκσυγχρονισµού της Ανωτ. Εκπαίδευσης», όπως
ισχύει σήµερα.
10. Το Ν. 4009/11 «∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».
11. Το Ν. 4076/12 (ΦΕΚ 158/Α/15.08.2012) «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.∆. 46/98 (ΦΕΚ 51/Α/16.3.1998)
Υπηρεσιών Ε.Μ.Πολυτεχνείου».

«Οργανισµός

∆ιοικητικών

13. Το Π.∆. 185/88 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.154/93.
14. Το Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015».
15. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) &
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
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16. Το άρθρο 4 παρ. 3 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) του ν. 4013/2011, περί
σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61, παρ. 5 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-42013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις).
17. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
18. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
19. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Υπηρεσιών και Προµηθειών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
20. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών
αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της
Χώρας".
21. Το Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας".
22. Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για
τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας».
23. Την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88».
24. Το Ν. 3027/2002, Άρθρο 3, παράγραφος 2, περί «Σύνταξης Οδηγού
Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού».
25. Την από 30/12/1992 σύµβαση παραχώρησης ακινήτου µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και του ΕΜΠ.
26. Την υπ. αρ. 1643/16-1-2003 απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και
Πολιτισµού (ΦΕΚ 134/∆/2003) περί έγκρισης τοπικού ρυµοτοµικού για τον
καθορισµό χώρου ανέγερσης Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου.
27. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΙΝΕΠΟΚ/∆/63548/2234/18-6-2010 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλου Γερουλάνου, περί έγκρισης
µουσειολογικής µελέτης του Μουσείου Μεταλλείας- Μεταλλουργίας
Λαυρίου.
28. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/59452/1287/21.10.2011 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού περί έγκρισης Αρχιτεκτονικής και
Η/Μ µελέτης.
29. Το από 19/3/2012 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής της εντός του
Τ.Π.Π.Λ. κτηριακής ενότητας 8 (Συγκρότηµα Μηχανουργείου) µεταξύ του
Υπ.Πο.Τ., του ΕΜΠ και του Ε.Α.∆Ι.Π. /ΕΜΠ.
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30. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/∆ΑΝΣΜ/50856/1151/29.05.2012 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, Τατιάνας Καραπαναγιώτη , περί
έγκρισης της Οικονοµοτεχνικής µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση
διατηρητέου κτηρίου Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.
31. Την υπ. αρ. 18/13 άδεια δόµησης που εκδόθηκε από την ∆/νση Υπηρεσίας
∆όµησης ∆ήµου Μαρκόπουλου
32. Τo υπ’ αρ. πρωτ. 200350/19.10.2015, έγγραφο της Εταιρείας
Αξιοποιήσεως και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
33. Την υπ’ αρ. 369/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
περί έγκρισης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής έτους 2016.
34. Την υπ’ αρ. 1/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής περί
έγκρισης του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους
2016.
35. Την υπ’ αρ. 297/2016 (Θέµα 7ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής που αφορά την «Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράµµατος
Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2016».
36. Την υπ’ αρ. 3/2016 (συνεδρίαση της 17/6/2016, θέµα 3.6.3) απόφαση της
Συγκλήτου του ΕΜΠ για την έγκριση των όρων της παρούσας, της
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης και εξουσιοδότησης του Πρύτανη για
την υπογραφή της.
37. Την υπ’ αρ. ……………….. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
38. Την υπ’ αρ. ………………… Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συµφώνησαν
να συνάψουν Προγραµµατική Σύµβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1 :
Περιεχόµενα της σύµβασης :











Προοίµιο
Σκοπός και Αντικείµενο Σύµβασης
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του έργου
Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση του έργου
Φορέας εκτέλεσης
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου – Φορέας Λειτουργίας
Χρονική διάρκεια της σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
Επιστηµονική Επιτροπή Έργου
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Τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Σύµβασης
Αντισυµβατική Συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
Επίλυση ∆ιαφωνιών
Ειδικοί Όροι
Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, κατασκευάστηκε σταδιακά
από το 1994 και λειτουργεί από το 2000 µε επιτυχία, στην έκταση των
περίπου 250 στρεµµάτων του πρώην εργοστασίου της Γαλλικής Εταιρείας
Μεταλλείων Λαυρίου σε 12 αποκαταστηµένα βιοµηχανικά κτίρια.
Το εγχείρηµα της αποκατάστασης του ιστορικού βιοµηχανικού
συγκροτήµατος στο Λαύριο είναι ήδη ευρέως γνωστό στην ελληνική και διεθνή
επιστηµονική κοινότητα. Αποτελεί το πλέον προωθηµένο και το µεγαλύτερο
σε έκταση έργο, στον τοµέα της βιοµηχανικής αρχαιολογίας και της
διατήρησης της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα, έχει συγκεντρώσει
τα φώτα του ενδιαφέροντος των επιστηµονικών οργανισµών, έχει
παρουσιασθεί σε συνέδρια και ο ίδιος ο χώρος έχει φιλοξενήσει συνέδρια και
διεθνείς συναντήσεις µε αυτό το αντικείµενο.
Η συγκρότηση του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας αποτελεί το
επόµενο αναγκαίο βήµα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του συνολικού
έργου και της ανάδειξής του στο διεθνή χώρο.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, είναι κύριος του κτηρίου
«∆ιατηρητέο Συγκρότηµα Μηχανουργείο (KE-8)» εντός του Τεχνολογικού Πολιτιστικού
Πάρκου Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.), το οποίο προορίζεται να
λειτουργήσει ως Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου.
Το ΕΜΠ έχει ήδη ολοκληρώσει µε επιτυχία την κατασκευή του
Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, συντηρεί και λειτουργεί το έργο
µέσω του φορέα χρήσης και λειτουργίας του Τ.Π.Π.Λ., ήτοι µέσω της
ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ της οποίας ο ρόλος στην υλοποίηση της παρούσας σύµβασης
είναι συµβουλευτικός. Το ΕΜΠ διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα για την
εκτέλεση ανάλογων έργων, όπως το συγκεκριµένο έργο διαµόρφωσης του
Μηχανουργείου σε Μουσείο και συγκρότησης του Μουσείου ΜεταλλείαςΜεταλλουργίας.
Ειδικότερα, µέσω της εκτέλεσης των έργων αναστήλωσης και
επανάχρησης των βιοµηχανικών διατηρητέων µνηµείων της πρώην Γαλλικής
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, τη συντήρηση του εξοπλισµού τους, τη
διάσωση του αρχείου τους, την οργάνωση εκθέσεων και εκδόσεων και την
ανάπτυξη σηµαντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επί
του συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµένου στο Λαύριο από το 1994, το
ΕΜΠ διαθέτει εµπειρία στην ανάθεση και επίβλεψη έργων βιοµηχανικής
κληρονοµιάς. Σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου προκειµένου να
κατασκευαστεί το έργο του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου έχει
προχωρήσει στη σύνταξη όλων των απαραίτητων ερευνών και µελετών
(αρχιτεκτονική,
στατική,
ηλεκτροµηχανολογική,
µουσειολογικήµουσειογραφική, µελέτη βιωσιµότητας, τεύχη δηµοπράτησης).
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Η δηµιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας υπηρετεί την
ανάπτυξη του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, την πολιτιστική και
τουριστική ανάπτυξη του ∆ήµου Λαυρεωτικής, της Ανατολικής Αττικής και
συµπληρώνει
τον
µητροπολιτικό πολιτιστικό-τουριστικό
ρόλο της
Πρωτεύουσας. Η ανάπτυξη αυτή και η προοπτική, και ειδικότερα η δηµιουργία
του Μουσείου και του Πάρκου, στηρίχθηκε και στηρίζεται διαχρονικά από την
τοπική κοινωνία της Λαυρεωτικής, τους Ο.Τ.Α. και τους επιστηµονικούς της
φορείς. Η δηµιουργία του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου
εντάσσεται σε πλαίσιο συνεργειών των τριών φορέων της παρούσας
Σύµβασης για τη συνολική ανάδειξη των αρχαίων και νεότερων µνηµείων της
Λαυρεωτικής.
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής για
τον Πολιτισµό και τον Τουρισµό χρηµατοδοτεί το ανωτέρω έργο και
συµµετέχει στην συνέργεια των τριών φορέων της παρούσας Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η συγκρότηση: «ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΟ
Τ.Π.Π.Λ."
συνολικού
προϋπολογισµού 2.686.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Η σύνδεση του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου µε τις
δραστηριότητες του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, µπορεί να
αποτελέσει µοναδικό παράδειγµα ενός σύγχρονου µουσείου, προβάλλοντας
τις έννοιες «ιστορικό περιεχόµενο – αντικείµενο – δρώµενα – σύγχρονη
βιοµηχανία – κοινωνική διάσταση».
Το προτεινόµενο έργο έχει πολλαπλούς στόχους που θα συµβάλλουν:
-

στην αντίληψη του βιοµηχανικού µουσείου όχι µόνο ως τόπου συλλογής,
προστασίας και προβολής τεκµηρίων και αντικειµένων, αλλά και της
κοινωνικής ιστορίας,

-

στην ανάδειξη της φυσικής ιστορίας του Λαυρεωτικού χώρου (γεωλογία,
µεταλλοφορία, κοιτασµατολογία, ορυκτά που έτυχαν παραγωγικής
εκµετάλλευσης, δηλαδή τα µεταλλεύµατα),

-

στην ανάδειξη της γραµµής παραγωγής, από την εξόρυξη και
πρόσκτηση µεταλλευτικών πόρων – υπόλοιπη Ελλάδα, Ανατολή και
µεσογειακές χώρες - τα ενδιάµεσα στάδια και µέχρι τα τελικά προϊόντα
και τη διάθεσή τους,

-

στην ανάδειξη της νεότερης ευρωπαϊκής και αµερικανικής µεταλλευτικής
– µεταλλουργικής τεχνολογίας και της υποστήριξης των τοµέων
παραγωγής, του τρόπου πρόσληψης, τροποποίησης – µετεξέλιξής της
από τους Έλληνες τεχνικούς, καθώς και των επιπτώσεων στην ελληνική
βιοµηχανική ζωή και στην προώθηση της τεχνογνωσίας,

-

στη συγκριτική παρουσίαση της αρχαίας και νεότερης µεταλλευτικήςµεταλλουργικής τεχνικής, επειδή υπάρχει αλληλοδιείσδυση των αρχαίων
και νεότερων δεδοµένων − έχουµε, δηλαδή, συνάντηση των εποχών
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στον ίδιο τόπο µε το ίδιο αντικείµενο παραγωγής (ενότητα τόπου και
παραγωγής),
-

στην εξέλιξη αρχών της επιχειρηµατικότητας (οργάνωση, διοίκηση,
στρατηγικό σχέδιο, τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, προβολή σε
βιοµηχανικές εκθέσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, Παρίσι, Σικάγο κ. ά.),

-

στην ανάδειξη της βιοµηχανικής και αστικής αρχιτεκτονικής βιοµηχανικών
χωριών και της πολεοδοµικής εξέλιξης της µεταλλευτικής πόλης του
Λαυρίου,

-

στην ανάδειξη των προσωπογραφιών ηγετικών παραγόντων της
επιχειρηµατικής ζωής και µηχανικών (τεχνογνωσία), αλλά και της
πολιτικής, διπλωµατικής ζωής (ελληνικής και ευρωπαϊκής), όπου αυτό
είναι απαραίτητο (όπως το λαυρεωτικό ζήτηµα),

-

στην ανάδειξη των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης της εργατικής
κατάστασης, καθώς και των κοινωνικών αγώνων,

-

στην ανάδειξη της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, θρησκευτικής ζωής
σχετιζόµενης µε τη µεταλλευτική ζωή του Λαυρίου.

Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση
τριών (3) Υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
προϋπολογισµού 1.160.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).
Πρόκειται για έργο µε εργασίες οικοδοµικές και Η/Μ εγκαταστάσεων για τη
διαµόρφωση του χώρου σε µουσείο όπως αυτές περιγράφονται στις εγκρίσεις
που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 6 της παρούσας. Συνοπτική
περιγραφή εργασιών του υποέργου 1, βάσει της οποίας θα συνταχθούν τα
τεύχη δηµοπράτησης,
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισµού
706.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%). Πρόκειται για παροχή
υπηρεσιών και προµήθεια υλικών, όπως αυτές περιγράφονται στη συνοπτική
περιγραφή του υποέργου 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3:
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ
προϋπολογισµού 820.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).
Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων και καλλιτεχνικές
υπηρεσίες, και προµήθεια υλικών, όπως αυτές περιγράφονται στις εγκρίσεις
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που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 6 της παρούσας. Συνοπτική
περιγραφή του υποέργου 3 παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙV, που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί εντός του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) στο ∆ιατηρητέο Συγκρότηµα Μηχανουργείου (KE-8). Το
Τ.Π.Π.Λ. βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών-Λαυρίου, στη βόρεια είσοδο της
πόλης του Λαυρίου.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισµός του συνολικού έργου ανέρχεται στο ποσό των
2.686.500,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και αφορά
αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο µετά την εκτέλεση
δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου
έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής και συγκεκριµένα:
1. το υποέργο 1: ΚΑΕ 9722.05.005,
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%),
Περιφέρειας Αττικής,

ποσού 1.160.000,00 €
του προϋπολογισµού της

2. το υποέργο 2: ΚΑΕ 9779.05.040, ποσού
706.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Αττικής,
3. το
υποέργο
3:
ΚΑΕ:
9779.05.041,
ποσού
820.500,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Αττικής,
όπως φαίνεται στο Παράρτηµα V, που επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της.
Για κάθε υποέργο διακριτά αποφασίζει η Σύγκλητος του ΕΜΠ για την
αποδοχή χρηµατοδότησης του έργου, ύστερα από γνωµοδότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ και την εγγραφή των σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ΕΜΠ.
Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασµός του υποέργου 1, φέρει την
έγκριση του ΕΜΠ και συνοδευόµενη από το τιµολόγιο και τα λοιπά
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, διαβιβάζεται στη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Το ίδιο ισχύει για κάθε
τιµολόγιο των υποέργων 2 και 3.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υπηρεσία
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) εκδίδει ισόποσο χρηµατικό ένταλµα
πληρωµής επ’ ονόµατι του ΕΜΠ για την πληρωµή της κάθε πιστοποιούµενης
δαπάνης του κάθε υποέργου.
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Οι εγκρίσεις των πιστοποιήσεων και των κάθε είδους πληρωµών του
αναδόχου, των προµηθευτών και των υπηρεσιών, θα ολοκληρώνονται εντός
των τασσοµένων από τις οικείες διατάξεις προθεσµιών. Σε περίπτωση
καθυστέρησης έγκρισης των χρηµατοδοτήσεων και πληρωµών από φορείς
εκτός ΕΜΠ, ουδεµία ευθύνη φέρει το ΕΜΠ.
Η ροή της χρηµατοδότησης για την πληρωµή των πιστοποιήσεων και
τιµολογίων θα είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της
νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα για το υποέργο 1 και της νοµοθεσίας για τις
προµήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών για τα υποέργα 2 και 3.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι µελέτες εκπονήθηκαν από το ΕΜΠ και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τις :
-

υπ. αρ. πρωτ ΥΠ.ΠΟ./∆ΙΝΕΠΟΚ/∆/63548/2234/18.6.2010 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. (Έγκριση Μουσειολογικής
Μελέτης),

-

υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/59452/1287/21.10.2011 Απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού (Έγκριση Αρχιτεκτονικής και Η-Μ
µελέτης),

-

υπ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/∆ΑΝΣΜ/50856/1151/29-5-2012 απόφαση
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, Τατιάνας Καραπαναγιώτη, περί
έγκρισης της Οικονοµοτεχνικής µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση
διατηρητέου κτηρίου Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου».

Φορέας εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΕΜΠ, µε την επιστηµονική
αρωγή των εξειδικευµένων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
Για την υλοποίηση του υποέργου 1, την εκτέλεση της σύµβασης και τη
κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-82016). Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του υποέργου 1, στα τεύχη δηµοπράτησης
του υποέργου 1, θα υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης δικαιώµατος προαίρεσης
µε σκοπό να αντιµετωπιστούν εξειδικευµένες ανάγκες που συνδέονται µε τις
τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου (όπως παλαιότητα του κτηρίου, καθεστώς
διατηρητέου), όρος για την εµπειρία του ∆ιευθύνοντα επί τόπου του έργου
µηχανικού εκ µέρους του αναδόχου, σε έργα επί διατηρητέων κτηρίων, έργα
αναστηλώσεων και ειδικά έργα και όρος για τη δέσµευση του αναδόχου που
θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν από προσωπικό που διαθέτει
την απαιτούµενη εµπειρία σε έργα επί διατηρητέων κτηρίων, έργα
αναστηλώσεων και ειδικά έργα. Εάν υπάρξει ανάγκη συπληρωµατικών
εργασιών επί του φέροντος οργανισµού ή του παταριού, η αναγκαία δαπάνη
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του υποέργου 2.
Για την υλοποίηση των υποέργων 2 και 3, εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί προµηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις
(Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η διαδικασία θα είναι ανοικτή ή κλειστή,
κατά περίπτωση ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου. Οι συντηρητές του
υποέργου 2 θα επιλεγούν από το σχετικό µητρώο του ΥΠ.ΠΟ.
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Για τη διοίκηση του έργου και για την εύρυθµη εκτέλεσή του, δύναται να
συναφθεί σε βάρος της πίστωσης του υποέργου 2, σύµβαση υπηρεσιών
συµβούλου µηχανικού διαχείρισης έργου (project manager).
ΑΡΘΡΟ 7 : Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ- ΦΟΡΕΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι παρεµβάσεις, θα υλοποιηθούν στο ∆ιατηρητέο Συγκρότηµα
Μηχανουργείου (KE-8) εντός του Τεχνολογικού - Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως Μουσείο ΜεταλλείαςΜεταλλουργίας Λαυρίου και θα γίνουν σύµφωνα µε την υπ. αρ. 18/13 άδεια
δόµησης της ∆/νσης ∆όµησης του ∆ήµου Μαρκόπουλου, η οποία εκδόθηκε
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τοπικό ρυµοτοµικό (ΦΕΚ 134/∆/2003), καθώς και
σύµφωνα µε τις πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που θα απαιτηθούν κατά
την εκτέλεσή του.
Σύµφωνα µε την από 25.11.1992 σύµβαση παραχώρησης ακινήτου,
ιδιοκτησιακά ο χώρος που σήµερα βρίσκεται το Τεχνολογικό - Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου, εµβαδού 243.376,00 µ2 ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού κατόπιν παραχωρήσεως σε αυτό από την Κτηµατική Εταιρεία
του ∆ηµοσίου. Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την από 30.12.1992 σύµβαση
παραχώρησης, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, παραχώρησε κατά
χρήση µε όλες τις κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις και ολόκληρο
τον υπάρχοντα εξοπλισµό των εγκαταστάσεων στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Λ.Ε. του ΕΜΠ) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί από το
Τεχνολογικό Πάρκο, µε ειδικότερο όρο την επαναφορά του κτηρίου 1
(µηχανουργείο) στην απόλυτη κατοχή, εποπτεία και διαχείριση του
Υπουργείου Πολιτισµού,
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως Μουσείο
Τεχνολογίας.
Το ΕΜΠ συνέστησε µε το Π∆ 150/1996, ειδικό Ν.Π.Ι.∆.. µε την
επωνυµία Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης
Περιουσίας ΕΜΠ
(ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ) στο οποίο παραχώρησε την αποκλειστική χρήση, οργάνωση,
διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του προαναφερθέντος ∆ηµόσιου
Ακινήτου, µε σκοπό την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του
Τεχνολογικού Πάρκου.
Το µέγιστο τµήµα της εντός του Τ.Π.Π.Λ. Κτηριακής Ενότητας µε
στοιχείο Κ.Ε.-8 (Συγκρότηµα Μηχανουργείου) επανήλθε µε το από 19.3.2012
Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού, ΕΜΠ
και ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ στη χρήση του Υπουργείου Πολιτισµού – Τουρισµού όπως
προβλεπόταν στην από 30.12.1992 σύµβαση παραχώρησης.
Μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση του µουσείου, φορέας
λειτουργίας του θα είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε κάθε
περίπτωση, η λειτουργία του µουσείου µπορεί να ανατεθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
στο ΕΜΠ ή/και σε τρίτο φορέα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε 60 (εξήντα) µήνες. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί
µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, ύστερα από σχετική εισήγηση
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10. Η ενδεχόµενη
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης δεν µπορεί
να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου αυτής.
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 9 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
9.1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού αναλαµβάνει:
•

Να διευκολύνει το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

•

Να παρέχει στο ΕΜΠ τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται προκειµένου να υπάρξουν οι
απαραίτητες εγκρίσεις για την οµαλή εκτέλεση του έργου και των
υποέργων του, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

•

Να εποπτεύει τις εργασίες και τις δράσεις οι οποίες αφορούν τη
δηµιουργία του Έργου όπως και όποιες εργασίες χρήζουν κατά το
νόµο, της εποπτείας του (επεµβάσεις σε διατηρητέα κτίρια κ.α.).

•

Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 10 της
παρούσας.

•

Να παρέχει έγκαιρα στο ΕΜΠ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του
Έργου.

•

Να συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής και το ΕΜΠ για την
ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

•

Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του
έργου από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης και
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και µε
την τοποθέτηση αναµνηστικής πινακίδας σε εµφανές σηµείο.

9.2 Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
•

Τη χρηµατοδότηση του έργου και των υποέργων του, όπως αυτό
περιγράφεται στη µελέτη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης και µέχρι του ποσού των 1.160.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) για το υποέργο 1, των
706.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) για το υποέργο 2
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και των 820.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) για το
υποέργο 3.
•

Τη συµµετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.

•

Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του
έργου.

•

Τη δυνατότητα χρήσης χώρων του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου σύµφωνα µε τους όρους του Άρθρου 9.3 της παρούσας.

9.3. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναλαµβάνει :
•

Να ολοκληρώσει σε συνεργασία µε τη µελετητική οµάδα, όπου απαιτείται
τις απαραίτητες µελέτες και να καταρτίσει τα τεύχη δηµοπράτησης για τα
έργα, προµήθειες και υπηρεσίες.

•

Τη µέριµνα για την έκδοση και αναθεώρηση των απαιτούµενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την εκτέλεση του υποέργου 1.

•

Τη διεξαγωγή των διαγωνισµών, την υπογραφή των συµβάσεων και την
εκτέλεση των υποέργων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
δηµοσίων έργων για το υποέργο 1 και προµηθειών – υπηρεσιών για τα
υποέργα 2 και 3.

•

Τη µέριµνα για την εκπόνηση των συµπληρωµατικών µελετών και
τροποποιήσεων όπου απαιτηθούν, σε άµεση συνεργασία µε τη
µελετητική οµάδα. Ειδικότερα, η εκπόνηση των µελετών των υποέργων 2
και 3 θα γίνει σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και υπό την άµεση εποπτεία
τους.

•

Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται στο χώρο,
µέσω της ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ,
εξαιρουµένων όσων σύµφωνα µε τη
µουσειογραφική µελέτη και τις σχετικές κηρύξεις διατηρητέων στοιχείων
ιστορικού µηχανολογικού εξοπλισµού παραµένουν εντός του χώρου,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η
έναρξη των εργασιών του υποέργου 1.

•

Την κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής
ωφελείας, µέσω του αναδόχου του υποέργου 1.

•

Τη συµµετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.

•

Τη µέριµνα για τη συγκρότηση Επιστηµονικής Επιτροπής Έργου
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας.

•

Τη µέριµνα για αποστολή στη ∆/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας
Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία (3)
επικυρωµένα αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση (για το υποέργο 1) ή
τιµολόγιο (για τα υποέργα 2 και 3), προκειµένου να προχωρούν
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωµής.
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•

Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και
στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής
ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης ή τιµολογίου για τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή.

•

Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρµοδιότητάς του ή
δυνατότητα παρέµβασής του και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των
πιστώσεων.

•

Την ευθύνη για τη συντήρηση του υποέργου 1 µέσω του αναδόχου του
υποέργου, µέχρι την οριστική παραλαβή του.

•

Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου, ήτοι του χώρου και των εκθεµάτων,
µέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των εξήντα (60) µηνών από την
υπογραφή της παρούσας ή νωρίτερα εφόσον το σύνολο του έργου έχει
παραληφθεί από το ΥΠ.ΠΟ., µέσω της ΕΑ∆ΙΠ/ΕΜΠ ως διαχειριστή του
Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου.

•

Τη µέριµνα για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του έργου.

•

Να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής τη δυνατότητα χρήσης των χώρων
του Μηχανουργείου (αίθουσα συνεδρίων), του Φαρµακείου (αίθουσα
σεµιναρίων) και του υπαιθρίου θεάτρου στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου για εκδηλώσεις και δράσεις σχετιζόµενες µε τον
πολιτισµό και τον τουρισµό. Η παραχώρηση αυτή θα γίνεται αφού
τηρηθεί η προτεραιότητα της χρήσης των χώρων από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον ∆ήµο Λαυρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΡΟΛΟΣ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή, αποτελούµενη από επτά (7) µέλη, τα οποία
είναι:
•

∆ύο (2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Αττικής µε τους
αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής.

•

∆ύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε
τους αναπληρωτές τους.

•

∆ύο (2) εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε τους
αναπληρωτές τους.

•

Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής µε τον
αναπληρωτή του.

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς
πρέπει να κοινοποιήσουν αµφίδροµα, τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της
Κοινής Επιτροπής. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής και τον ορισµό των
εκπροσώπων των συµβαλλοµένων µερών, επισπεύδει η Περιφέρεια Αττικής.
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10.1
Αντικείµενο και
Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.)

αρµοδιότητες

της

Κοινής

Επιτροπής

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων
αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση
στα συµβαλλόµενα µέρη για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την
σύµβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
10.1.1 Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης της προγραµµατικής
σύµβασης όπως περιγράφεται στους όρους αυτής και ειδικότερα
ενηµερώνεται για την κάθε εντολή πληρωµής και έκδοση τιµολογίου και
συντάσσει σχετικό πρακτικό.
10.1.2 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο
για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της προγραµµατικής
σύµβασης.
10.1.3 Εισηγείται στους συµβαλλόµενους αιτιολογηµένα µε πρακτικό της, την
παράταση υλοποίησης του αντικειµένου και της χρονικής διάρκειας της
προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
10.1.4 Ειδικότερα,
σε
περίπτωση
ανάγκης
αναδιαµόρφωσης
του
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου του παραρτήµατος Ι, µέσα
στο συνολικό πλαίσιο των εξήντα (60) µηνών από την υπογραφή της
παρούσας, αποφασίζει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, χωρίς να
απαιτείται τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης.
10.2. Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις
10.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι ένας από
τους Περιφερειακούς Συµβούλους που θα ορισθεί µε τον νόµιµο
αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής.
10.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται µετά την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη
του προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να
επιδοθεί τρεις τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
10.2.3 Η Επιτροπή συγκαλείται κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου
της, κατά την κρίση του, οποτεδήποτε υπάρχει θέµα αρµοδιότητάς της.
10.2.4 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία
από τα µέλη της.
10.2.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και
από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της
σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το
ειδικό αυτό προσωπικό που συγκροτεί την «Επιστηµονική Επιτροπή
του Μουσείου Μεταλλείας - Μεταλλουργίας» σύµφωνα µε το άρθρο 11
της παρούσας, δύναται µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, να γνωµοδοτεί και να εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του
Έργου.
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10.2.6 Η επιτροπή συνεδριάζει στο Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
και κατά περίπτωση στα Γραφεία της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής.
10.2.7 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται
σε αυτή τα 4/7 των µελών της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της.
10.2.8 Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του ΕΜΠ.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ
Για την άρτια εκτέλεση το ΕΜΠ συγκροτεί Επιστηµονική- Τεχνολογική
Επιτροπή του έργου µε τίτλο: «Επιστηµονική Επιτροπή του Μουσείου
Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρίου», στην οποία θα συµµετέχουν
διακεκριµένοι επιστήµονες, οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι των µελετών
καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο επιµελητής της Έκθεσης
του Μουσείου, ειδικοί επιστήµονες στη βιοµηχανική ιστορία του Λαυρίου όπως
και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε σχετικό
αντικείµενο ή αρµοδιότητα.
Η Επιστηµονική Επιτροπή επικουρεί την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, στην παρακολούθηση του έργου ως προς την αρτιότητα
της εκτέλεσης, τα ποιοτικά και ειδικά ζητήµατα και την αντιµετώπισή τους τα
οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση,
συντήρηση, εφαρµογή της
µουσειογραφικής µελέτης κ.α., λόγω της ειδικής φύσης και ευαισθησίας του
έργου. Επίσης δύναται να γνωµοδοτεί και να εκφέρει άποψη επί των ειδικών
επιστηµονικών θεµάτων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 10.2.5.
Τα αρµόδια για την εκτέλεση των συµβάσεων όργανα του Ε.Μ.Π.,
λαµβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής στο πλαίσιο
των υφισταµένων συµβάσεων, αλλά δεν δεσµεύονται από αυτές.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της
Σύµβασης δεν γίνεται για το οικονοµικό αντικείµενο του έργου.
Για τυχόν απαιτούµενη τροποποίηση σε άλλα σηµεία της
Προγραµµατικής Σύµβασης εκτός του ανωτέρω, απαιτείται η συµφωνία των
συµβαλλόµενων µερών και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης , που
θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη,
παρέχει στο έτερο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών
ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της
αποκατάστασης, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε
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την κείµενη νοµοθεσία αξιώνοντας αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται
να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.)
που θα συνταχθούν από το ΕΜΠ (και τους προστηθέντες και
αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και
των συµβάσεων που θα υπογράψει το ΕΜΠ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου
θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
το οποίο έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι
πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύµβασης και θα παραδοθούν στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
κατά το χρόνο παράδοσης ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς
εκχωρούνται και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού χωρίς την
καταβολή αµοιβής. Το ΕΜΠ διατηρεί ως επίσης πνευµατικό ίδρυµα και ως
φορέας µελέτης του έργου τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο
υπογράφτηκε σε έξι (6) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε
συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2).
Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, τα
Παραρτήµατα I, II, III, IV και V.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΜΠ

ΜΑΡΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΜΠ για το έργο: "ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Π.Π.Λ." ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.663.645€

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & H/M)

Σύνταξη επικαιροποιημένων
Μελετών και Τευχών
Δημοπράτησης
Εγκρίσεις Τευχών
Δημοπράτησης Αδειοδοτήσεις
Έγκριση όρων διακήρυξης
από Υπουργείο (αρ. 15
ν3669/08)
Δημοσίευση διακήρυξης
(αρ. 15 ν3669/08)
Διαγωνισμός - εκδίκαση
ενστάσεων (αρ. 21, 22, 24,
25,26, 27 ν3669/08)
Κατακύρωση - Υπογραφή
εργολαβικής σύμβασης (αρ.
30 ν3669/08)
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση
περαίωσης (αρ. 71 ν3669/08)
Τελικές Επιμετρήσεις Υποβολή - Έγκριση (αρ. 52
ν3669/08)
Προσωρινή παραλαβή (αρ.
73 ν3669/08)
Έγκριση Πρωτοκόλου
Προσωρινής Παραλαβής
(αρ. 73 ν3669/08)

ή

Χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου (αρ.
74 ν3669/08) (εξαρτάται από
τον χρόνο υποβολής της
Τελικής Επιμέτρησης)
Οριστική παραλαβή αρ. (75
ν3669/08) (δύο μήνες από το
πέρας του χρόνου
υποχρεωτικής συντήρησης)
Έγκριση πρωτ. Οριστικής
παραλαβής (αρ. 75
ν3669/08)
Πιλοτική Λειτουργία ανοικτή
στο κοινό

ή

ή

ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισμού 700.000 €

Έγκριση όρων δημοσίευση διακηρύξεων
Διαγωνισμοί - εκδίκαση
ενστάσεων
Κατακυρώσεις - Υπογραφή
συμβάσεων
Παροχή υπηρεσιών
Πιλοτική Λειτουργία ανοικτή
στο κοινό
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ προϋπολογισμού 813.645,00 €

Έγκριση όρων δημοσίευση διακηρύξεων
Διαγωνισμοί - εκδίκαση
ενστάσεων
Κατακυρώσεις - Υπογραφή
συμβάσεων
Παροχή υπηρεσιών και
προμήθεια υλικών
Πιλοτική Λειτουργία ανοικτή
στο κοινό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:
«∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ»
Το Υποέργο 1 έχει προϋπολογισµό 1.160.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Πρόκειται για δηµόσιο έργο µε εργασίες οικοδοµικές και Η/Μ εγκαταστάσεων για τη
δηµιουργία του µουσείου όπως αυτές περιγράφονται στην από 21.10.2011 εγκεκριµένη
αρµοδίως Τεχνική Περιγραφή Εργασιών (άρθρο 6 της παρούσας).
Το κέλυφος του Μηχανουργείου στο οποίο θα λειτουργήσει το Μουσείο, όσο και ο
εµπεριεχόµενος µηχανολογικός εξοπλισµός, αποτελούν µνηµεία καθαυτά. Oι προβλεπόµενες
οικοδοµικές εργασίες αφορούν στην εξασφάλιση αφ’ ενός σύγχρονων συνθηκών λειτουργίας
και αφ’ ετέρου της επέκτασης των δυνατοτήτων του χώρου, κυρίως ως προς την εκθεσιακή
λειτουργία και τη δηµιουργία κάποιων γραφειακών χώρων, όπως και την εξυπηρέτηση
εργαζοµένων και επισκεπτών.
Κύριες αρχές της επέµβασης είναι:
•

Η διατήρηση των χαρακτηριστικών των κτηρίων του Μηχανουργείου, που
σηµαίνει κυρίως την αποφυγή του κατακερµατισµού των χώρων σε µικρές
ενότητες, οι οποίες θα αλλοίωναν
σηµαντικά την αρχική βιοµηχανική
φυσιογνωµία τους.

•

Η διατήρηση, πέρα από τη δοµή, των κελυφών και της εντύπωσης - αίσθησης
των υλικών.

•

Η διατήρηση και ανάδειξη του περιεχόµενου µηχανολογικού, εργαλειακού,
αρχειακού και εν γένει µουσειακού εξοπλισµού.

•

Ο διακριτικός, αλλά διακριτός χαρακτήρας των νέων επεµβάσεων.

∆εδοµένου ότι οι κυρίως οικοδοµικές εργασίες, οι εργασίες στατικής ενίσχυσης, συντήρησης
στέγης µε νέα επικεράµωση, αντικατάσταση κουφωµάτων, κατασκευή σύγχρονων χώρων
υγιεινής, διαµόρφωση υπαιθρίων χώρων κ.α. έχουν ολοκληρωθεί µε άλλο έργο, οι επεµβάσεις
περιορίζονται κυρίως σε εργασίες επί των κουφωµάτων, της κεράµωσης, των ξυλίνων
κατασκευών, των δαπέδων, των επιχρισµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ οικοδοµικές
και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. Επίσης, στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η
διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων που υποστηρίζουν τη µουσειακή λειτουργία στην
κλίµακα των εκθεµάτων και της διαδροµής των επισκεπτών.

ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»
Το Υποέργο 2 έχει προϋπολογισµό 706.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Πρόκειται για συµβάσεις προµήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν το
σύνολο των εκθεµάτων που θα εκτεθούν στο νέο Μουσείο, των κατασκευών στήριξής τους και
τη διοίκηση του έργου. Τα εκθέµατα κατηγοριοποιούνται ως κάτωθι:
•

Ξύλινα εκθέµατα: εργαλεία, συσκευές, κορνίζες, ξύλινα στοιχεία εν γένει του
Μηχανουργείου,

•

Μεταλλικά εκθέµατα: εργαλεία, συσκευές, µηχανές και ο εν γένει εξοπλισµός
τους,

•

Χάρτινα εκθέµατα: έγγραφα, χάρτες, εικόνες, φωτογραφίες, βιβλία, σχέδια κ.λπ.

Στο αντικείµενο του υποέργου 2 ανήκει και οποιαδήποτε κατασκευή κριθεί απαραίτητη για τη
στήριξη των εκθεµάτων και τη χώρου µε σκοπό την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
Μουσείου ως εκθέµατος του εαυτού του.
Στο αντικείµενο του υποέργου 2, περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα συνοδά υλικά ή
αντικείµενα τα οποία απαιτούνται για τη συντήρηση, την επιστηµονικά ορθή µουσειογραφική
ανάδειξη και έκθεσή τους όπως και οι συνοδές εργασίες συντήρησης και µεταφοράς τους από
και προς τους χώρους του Μουσείου εσωτερικά ή εξωτερικά.
Η συντήρηση των εκθεµάτων θα πραγµατοποιηθεί σε ειδικό εργαστήριο το οποίο θα
διαµορφωθεί in situ όπως και σε όποια άλλα εργαστήρια εντός ή εκτός του Τεχνολογικού
Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου απαιτηθεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις υποδείξεις και την
έγκριση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων του
ΥΠ.ΠΟ.Α. και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Έργου.
Ο κατάλογος των εκθεµάτων περιγράφεται αναλυτικά στις συντεταγµένες από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
Καρτέλες Καταγραφής Αντικειµένων Α 1, ΣΤ.2.4., ΣΤ.2.5., ΣΤ.2.6., ΣΤ.2.7. και ΣΤ.2.8.

ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3:
«ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»
Το Υποέργο 3 έχει προϋπολογισµό 820.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Πρόκειται για εργασίες προµηθειών και παροχής υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην
από 18.6.2010 εγκεκριµένη αρµοδίως µουσειολογική µελέτη (άρθρο 6 της παρούσας).
Η Μουσειογραφική Εφαρµογή περιλαµβάνει το σύνολο των απαραίτητων εργασιών, για την
ανάπτυξη της κύριας έκθεσης του Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργίας Λαυρίου εντός του
Μηχανουργείου και ειδικότερα:
•

Προµήθεια βάσεων στήριξης µικροεκθεµάτων.

•

Προµήθεια βάσεων βαρέων εκθεµάτων.

•

Προµήθεια κορνιζών διαφόρων διαστάσεων.

•

Προµήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών και οπτικοακουστικών συστηµάτων.

•

Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού (τραπεζοκαθίσµατα, κλπ.) έκθεσης.

•

Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικών κατασκευών (ειδικές προθήκες, πανό, κυλιόµενοι
πύργοι-ικριώµατα κλπ.) έκθεσης.

•

Συγγραφή και επιµέλεια κειµένων καταλόγων και φυλλαδίων.

•

Συγγραφή και επιµέλεια υλικού τεκµηρίωσης έκθεσης (τίτλοι ενοτήτων, κείµενα,
λεζάντες κ.λπ.). Μεταφράσεις κειµένων καταλόγου, φυλλαδίων και υλικού τεκµηρίωσης
έκθεσης (γαλλικά και αγγλικά) Σχεδιασµός εποπτικού υλικού έκθεσης (λεζαντών,
κειµένων, banners κ.λπ.).

•

Σύνταξη σεναρίων, τεκµηρίωση,
οπτικοακουστικών εφαρµογών.

•

Έρευνα, προσδιορισµός τεκµηρίων, και καταγραφή άυλου πολιτισµού (συνεντεύξειςπροφορικές µαρτυρίες).

•

Σχεδιασµός και παραγωγή ψηφιακών εφαρµογών.

•

Παραγωγή ντοκιµαντέρ συνολικής διάρκειας τριαντάλεπτου (30΄).

•

Επίβλεψη και γενικός συντονισµός µουσειογραφικής µελέτης.

•

Επιστηµονική επιµέλεια της µουσειακής επαναλειτουργίας των µηχανηµάτων του
µηχανουργείου (ειδικός σύµβουλος).

•

Μελέτη ειδικού φωτισµού έκθεσης, εφαρµογή, εγκατάσταση και ρύθµιση ειδικών
φωτιστικών σωµάτων εκθεµάτων.

•

Μεταφορά και τοποθέτηση εκθεµάτων.

•

Κατασκευή ιστοσελίδας (εικονική περιήγηση).

•

Ειδικές φωτογραφικές λήψεις µοντάζ και επεξεργασίες.

•

Σύνολο ψηφιακών εκτυπώσεων.

•

Σχεδιασµός και εκτύπωση κατάλογου έκθεσης, φυλλαδίων και χαρτών.

επίβλεψη

παραγωγής

ψηφιακών

και

ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Π.Π.Λ.»

α/α

Περιγραφή

1

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
(Τ.Π.Π.Λ.) - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ- ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισµός

Χρηµατοδότηση
ΚΑΕ

1.160.000,00

9722.05.005

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%)

706.000,00

9779.05.040

3

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 24%)

820.500,00

9779.05.041

Γενικό Σύνολο (ΕΥΡΩ)

2.685.500,00

ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ
•

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Φιλίππου Πέτρο ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την
Αντιπεριφερειάρχη κ. Αποστολάκη Ευαγγελία και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ.
Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πελέκη Ζαχαρία.
Λευκό ως προς τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι
Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ι. Πρωτούλης,
Α. Βασιλάκη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

