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Παλαιόχωρα, 27/10/2020 
                            Αρ. Πρωτ.:10207   

                                                                                    ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών 
και Υπηρεσιών Πληροφορικής 

 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Διαμόρφωσης 

Έκθεσης Μουσείου Ελιάς και Δημιουργίας Διαδρομής Ελιάς Καντάνου».  

 

 Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου (Αναθέτουσα Αρχή) προτίθεται να προκηρύξει Συνοπτικό διαγωνισμό, με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την μελέτη με τίτλο  

«Μελέτη Διαμόρφωσης Έκθεσης Μουσείου Ελιάς και Δημιουργίας Διαδρομής Ελιάς Καντάνου», 

προϋπολογισμού 73.771,12 € (εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά), 

συμπεριλαμβανομένου Απροβλέπτων και Φ.Π.Α..  

 Η υπόψη σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη Περιφέρεια Κρήτης. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά την ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στο Δημαρχείο, στην Παλαιόχωρα Χανίων.  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην Τ.Υ. του Δήμου, είτε με κατάθεσή τους στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου 

Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά (Σήφακα 56 και Δασκαλογιάννη, 3ος όροφος), είτε (β) με αποστολή, επί 

αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στο δημαρχείο Παλαιόχωρας (Δημοτικό κατάστημα, Ελευθερίου 

Βενιζέλου, Παλαιόχωρα), είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στο δημαρχείο 

Παλαιόχωρας (Δημοτικό κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου, Παλαιόχωρα), το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία που θα αναφέρεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την 

ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στη διακήρυξη και στα υπόλοιπα 

τεύχη του διαγωνισμού, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr. 

Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν  αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το ν.3861/2010 (Α΄112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς 

στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.  

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kantanouselinou.gr/ . 
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 Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου (Αναθέτουσα Αρχή) θα προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η διακήρυξη 

του διαγωνισμού. Η διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης είναι η 

ακόλουθη: http://www.kantanouselinou.gr/ . Οι οικονομικοί φορείς που θα κάνουν λήψη (download) των 

υπόψη αρχείων, υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα της Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των 

ληφθέντων εγγράφων της προκήρυξης, οφειλόμενη στον ενδιαφέροντα οικονομικό φορέα, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 59.492,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 73.771,12 € (με Φ.Π.Α 24%).  

Ο χρόνος παράδοσης όλων των παραδοτέων είναι 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου: 

Το κτίριο στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το Μουσείο Ελιάς Καντάνου βρίσκεται εντός του οικισμού 

Καντάνου, επί της κεντρικής επαρχιακής οδού Καντάνου Παλαιόχωρας. 

Πρόκειται για παλιό ισόγειο εγκαταλελειμμένο πετρόκτιστο πλακοσκεπές κτίριο. 

Μέχρι πρόσφατα το βόρειο τμήμα του είχε χρήση γραφείων και το νότιο τμήμα χρήση αποθηκών. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν συνολικά σε προτάσεις δομικής και λειτουργικής αποκατάστασης 

του κτιρίου και προσαρμογή του στις ανάγκες λειτουργίας του Μουσείου Ελιάς. 

Αναλυτικότερα για την δημιουργία του Μουσείου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

 Προσδιορισμός προβλημάτων και πρόταση δομικής αποκατάστασης κτιρίου. 

 Πρόταση διαμόρφωσης των χώρων στην βάση της Διατύπωσης της Μουσειολογικής Ιδέας  και  

Μουσειογραφικής Πρότασης Οργάνωσης της έκθεσης. 

 

Για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Μελέτη Διαμόρφωσης Έκθεσης Μουσείου Ελιάς και Δημιουργία 

Διαδρομής Ελιάς Καντάνου», απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών, που αποτελούν και το συμβατικό 

αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών 

Δεδομένων: 

 Ειδική Χωροταξική Μελέτη (κατηγορία 01) 

 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (κατηγορία 07) 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τ.Υ. 
   του Δ. Καντάνου – Σελίνου   

 
 
 
 

                                                           Παπαδοκωνσταντάκης Χρήστος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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