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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ

Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

 Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο
Κρήτης, επί της οδού Λατούς, αρ. 25, 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

Άγιος Νικόλαος, 13-09-2022
Αριθ. Πρωτ.:  1976
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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 4545/21-12-
2017,  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. 155/31-01-2022 του Υπουργείου Τουρισμού, περί μεταβιβάσεως πιστώσεων έτους 2022 στην
Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης,
ιη)  Το υπ'  αριθμ.  1872/  05-09-2022 πρωτογενές  αίτημα της  Δ/ντριας της  Α.Σ.Τ.Ε.  Κρήτης  (ΑΔΑΜ:
22REQ011198514), για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Δημοσιονομική Δέσμευση), που
αφορά σε δαπάνη ύψους 5.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον ΑΛΕ  2420989001, του
Ειδικού Φορέα 1045 – 501, για την εύρεση κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου και εξοπλισμού εστίασης,
ώστε  να  πραγματοποιηθούν  τα  εργαστηριακά  μαθήματα,  του  τομέα  ξενοδοχειακής  τεχνικής  και
διοίκησης της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικού έτους 2022 – 2023,
ιθ) Την υπ’ αριθμ. 1936/ 07-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:  Ψ61Τ465ΧΘΟ-ΠΡΦ και
ΑΔΑΜ: 22REQ011204919), ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00 €) και την υπ’ αριθ. 17598/ 12-09-
2022 Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:  Ψ96Α465ΧΘΟ-ΟΞΙ και ΑΔΑΜ: 22REQ011226745)
ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ  (11.000,00 €), στον Α.Λ.Ε. 2420989001  «Έξοδα για Λοιπές Υπηρεσίες»
σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.  έτους  2023  του  Υπουργείου  Τουρισμού,
Ειδικού φορέα 1045-501,  για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στη μίσθωση κατάλληλου χώρου και
εξοπλισμού για την υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. του εκπαιδευτικού έτους
2022-2023, 
κ)  Το υπ'  αριθμ.  1871/  05-09-2022  πρωτογενές αίτημα της Δ/ντριας της Α.Σ.Τ.Ε.  Κρήτης (ΑΔΑΜ:
22REQ011198346),  για  την  προέγκριση  πίστωσης  που  αφορά  σε  δαπάνη  ύψους  11.000,00  €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΑΛΕ  2420989001, του Ειδικού Φορέα 1045 – 501, οικονομικό έτος
2023,  για  την  εύρεση  κατάλληλα  διαμορφωμένου  χώρου  και  εξοπλισμού  εστίασης,  ώστε  να
πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα ξενοδοχειακής τεχνικής  και  διοίκησης της
Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (ακτίνα το πολύ 500 μέτρων) από
το κτήριο της Σχολής επί της οδού Λατούς 25 στον Άγιο Νικόλαο και πληρούν τις  προϋποθέσεις
άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και  ειδικότερα εκείνων
που  καθιστούν  δυνατή  την  ορθή  πραγματοποίηση  των  εργαστηριακών  μαθημάτων  του  τομέα
Ξενοδοχειακής Τεχνικής και Διοίκησης να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο της
διαδικασίας  επιλογής  Αναδόχου   με  σκοπό  τη  σύναψη  σύμβασης  για  την  παροχή  χώρων,  όπως
περιγράφονται  αναλυτικά  στη  συνέχεια,  προκειμένου να γίνεται  η  διδασκαλία των  εργαστηρίων  του
Τομέα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων της ΑΣΤΕΚ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, οι χώροι που θα διατεθούν θα χρησιμοποιούνται ως εξής: 

A. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2022 – 2023, δηλαδή από 17-10-2022 έως 27-01-
2023 περίπου, θα διδάσκονται στο χώρο, τέσσερις φορές την εβδομάδα, (για τα 4 τμήματα του
Α΄ έτους),  τα εργαστήρια του μαθήματος «Διαχείριση Τροφίμων και  Ποτών Ι» (3 ώρες) του



μαθήματος  «Εισαγωγή  στη  Μαγειρική  -  Εδεσματολόγιο»  (3  ώρες)  και  του  μαθήματος
«Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων» (1 ώρα). Δηλαδή η συνολική χρήση του χώρου θα είναι 28
ώρες την εβδομάδα.

B. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2022 – 2023, δηλαδή από 20-02-2023 έως 02-06-2023
περίπου, θα διδάσκονται  στο χώρο τέσσερις φορές την εβδομάδα, (για τα 4 τμήματα του Α΄
έτους), τα εργαστήρια του μαθήματος «Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ» (3 ώρες) και του
μαθήματος « Οινολογία - Μπαρ» (3 ώρες). Δηλαδή η συνολική χρήση του χώρου θα είναι 24
ώρες την εβδομάδα.

Η δαπάνη θα φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των 16.000,00 ευρώ, (5.000,00 € για το οικ. έτος 2022 &
11.000,00 € για το οικ. έτος 2023) και περιλαμβάνει:

1. τη χρήση τραπεζαρίας με τουλάχιστον 25 καθίσματα και έκτασης τουλάχιστον 60 τμ., καθώς και
εξοπλισμού  εστιατορίου,  για  τις  ανάγκες  της  πρακτικής  εφαρμογής  των  μαθημάτων  :
«Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι» και «Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ» που διδάσκονται
κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα.

2. τη  χρήση  επαγγελματικής  κουζίνας-παρασκευαστηρίου  με  όλα  τα  απαραίτητα  μηχανήματα-
συσκευές για τις ανάγκες της πρακτικής εφαρμογής του μαθήματος: «Εισαγωγή στη Μαγειρική -
Εδεσματολόγιο» που διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο.

3. τη χρήση του χώρου του μπαρ και εξοπλισμού του, για τις ανάγκες της πρακτικής εφαρμογής του
μαθήματος : « Οινολογία - Μπαρ» που διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο.

4. τη  χρήση  ενός  δωματίου  για  τις  ανάγκες  της  πρακτικής  εφαρμογής  του  μαθήματος  :
«Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων».

5. Τις λειτουργικές δαπάνες (φωτισμός, καθαριότητα, θέρμανση, κλπ) που συνδέονται με τη χρήση
των ως άνω χώρων, για έως 28 ώρες εβδομαδιαίως για τις 26 περίπου εβδομάδες μαθημάτων του
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Για την επιλογή του αναδόχου,  το κριτήριο είναι  η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016.
Σημειώνεται επίσης ότι οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
αλλά και που θα ισχύουν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Πληροφορίες  παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο λογιστήριο της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης
του Υπουργείου Τουρισμού,  επί της Λατούς 25 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 π.μ. έως τις 15:30
μ.μ. και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 28410 28565 και 28828 (εσωτ.120).
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  γραπτή  οικονομική  προσφορά,  στην  οποία  θα
επισυνάπτουν και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, στα γραφεία της Σχολής, στην
οδό Λατούς 25, 72100, Άγιος Νικόλαος, ή στο FAX: 28410-26651, μέχρι και την Τρίτη 20/09/2022 και
ώρα 14:00 μ.μ.
 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων που θα του ζητηθούν
για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας   σύναψης  σύμβασης  (Φορολογική  ενημερότητα,  Ασφαλιστική
ενημερότητα, Απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.α.) η μη έγκαιρη προσκόμιση των οποίων, δύναται να
ακυρώσει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και σύναψης σύμβασης με απόφαση της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης–
Υπουργείου Τουρισμού. 

                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε.Κ.

                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ
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