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Αριθ. Πρωτ.: 1166

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), έχοντας υπ΄ όψιν:
α) το άρθρο 66 του Ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/Ε) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α143) όπως ισχύει
β) την υπ’ αριθμ. 22470/19-12-2019 με ΑΔΑ: ΩΜΤΡ465ΧΘΟ-ΠΤΞ Απόφαση του Υπ. Τουρισμού
«Κατανομή πιστώσεων κρατικού π/υ Υπουργείου Τουρισμού οικονομικού έτους 2020 σε αναλυτικούς
λογαριασμούς εξόδων»
γ) τον Ν.4762/2020 ΦΕΚ Α’ 251 « Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 2021»
δ) το Π.Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145/05-08-2016, «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες», Α’ 145,
ε) τον Ν.4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
στ) την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α., ¨Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
καιδιαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., (ΦΕΚ 3400/β/20-12-2012)
ζ) τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) – ΦΕΚ147/Α/08.08.2016
η) τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010)
θ) το Π.Δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 157/Α΄/20.10.2017)
ι) το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία υπουργείων»
ια) την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.17) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
ιβ) την υπ΄ αριθ. 20470/31.10.2017 Υ.Α. (ΑΔΑ:7ΞΝΗ465ΧΘΟ-ΤΦΧ), περί τοποθέτησης Προϊσταμένων
Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού
ιγ) Την υπ’ αρ. 438/14-01-2020 (ΦΕΚ 57/21-01-2020) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού με θέμα:
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Τουριστικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους
Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των
Σχολών Ξεναγών
ιδ) την υπ’ αριθμ. 75555/289 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2336/10-07-2017 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην
έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της
ιδίας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ.2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016»

ιε) την υπ’ αριθ. 23200/15-12-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Τουρισμού, ΦΕΚ 4545/21-122017, περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού στην έννοια της
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνη για την σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή
ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 8, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (Α΄147)
ιστ) την υπ΄ αριθ. 5774/7-4-2020 Απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού, περί ορισμού δευτερευόντων
διατακτών των πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού (ΦΕΚ 1659/τ. B’/4-5-2020)
ιζ) Το Ε.Ε. 847/28-03-2022 του Υπουργείου Τουρισμού, περί μεταβιβάσεως πιστώσεων έτους 2022 στην
Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης,
ιη) Το υπ' αριθμ. 1080/19-05-2022 πρωτογενές αίτημα της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, για την έκδοση Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης (Δημοσιονομική Δέσμευση), που αφορά σε δαπάνη ύψους 1.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΑΛΕ 2420189001, του Ειδικού Φορέα 1045-501, για εκπαιδευτική
μετακίνηση σπουδαστών/ριών και συνοδών της ΑΣΤΕΚ από τον Άγιο Νικόλαο – στη Σητεία Φοινικόδασος Βάι και επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο, στις 14 Ιουνίου 2022,
ιθ) Την υπ' αριθμ. 1136/30-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 6ΥΒΚ465ΧΘΟ-ΗΓ1) με
αριθ. πρωτ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Τουρισμού 1044/2022 και α/α καταχώρησης 45126, για
τη δέσμευση από την Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης ποσού ύψους 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον
ΑΛΕ 2420189001,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την μετακίνηση με λεωφορείο
– πούλμαν των σπουδαστών/ριών της Σχολής και συνοδών τους από τον Άγιο Νικόλαο στη Σητεία, στο
Φοινικόδασος Βάι και επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν
προγραμματιστεί στις περιοχές αυτές για την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022. Στην εκπαιδευτική εκδρομή
αναμένεται ότι θα συμμετέχουν περίπου 150 άτομα, ενώ η εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης είναι στις 9:00
π.μ. και επιστροφής στις 6:00 μ.μ.
Για την επιλογή του αναδόχου, το κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
με βάση τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία της Σχολής, στην οδό
Λατούς 25, 72100, Άγιος Νικόλαος ή με fax στο 28410-26651 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email:
astek@mintour.gr μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 28410-28565 και 2841028828 της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης.
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