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Προς: τους Ενδιαφερόμενους της 
Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς 
διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, για την 
ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του 
έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
Σ.Δ.Ι.Τ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και αφορούν 
την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την 
ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 
4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Γ’ Τεύχος.

Σχετ.: Η από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 
20PROC007899619 2020-12-21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑΜ: PROC008247309 
2021-03-08)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

2. το άρθρο  90  του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το  αρ. 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση  της 
νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
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3. το π.δ. 81/2019  «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

5.  το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Β’ 123),

6. τη με α.π. 48/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα (Β΄3100),

7.  τη με αριθμ. 80327/01.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία διορίζεται ως μετακλητός Γενικός 
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο 
Αθανάσιος Κυριαζής (Υ.Ο.Δ.Δ. 511),

8. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

9. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

10. τα άρθρα 61 και 63 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

11. του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137)

12. την υπό στοιχεία 4412/15.01.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Δ’ 3), με την οποία, μεταξύ άλλων ανατίθεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας η δημοπράτηση του έργου της δημιουργίας κέντρου καινοτομίας – 
πρότυπου πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας στο ακίνητο που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση,

13. το ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης (Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2014/23/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις)» (Α’ 148),

14. του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α’ 232),

15. την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
που ενσωματώνεται στα Πρακτικά Συνεδρίασης με αρ. 51/03.04.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ0Σ946ΜΤΛΡ-ΔΥΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 232), 
με την οποία το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» 
υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3389/2005.

16. 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» (Α’ 112),

17. την υπό στοιχεία 134218/16.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: 68ΚΟ46ΜΤΛΡ-ΓΓΑ) με θέμα: «α) Έγκριση διενέργειας δημόσιου 
διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση 

ΑΔΑ: ΩΧΔΡ46ΜΤΛΡ-Υ09



Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 
148) και 3389/2005 (Α’ 232), β) Έγκριση τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού), γ) Ανάθεση της ευθύνης για την 
προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας και στο Τμήμα 
Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας της Διεύθυνσης Εποπτείας 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

18. την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 
20PROC007899619 2020 -12-21 (ΑΔΑ: ΨΚΧΩ46ΜΤΛΡ – Ζ9Η).

19. την με αριθμό 20746/18.02.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ: ΩΝ3Ζ46ΜΤΛΡ-Θ9Ο) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν 
Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» 
σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Α’ Τεύχος.

20. την με αριθμό 25346/01.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ: ΨΥΑ746ΜΤΛΡ-Σ4Υ) με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν 
Ενδιαφερόμενοι και αφορούν την από 21 Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» 
σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 (Α’ 232) – Β’ Τεύχος.

21. την υπό στοιχεία 26640/03.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΔΣΗ46ΜΤΛΡ-ΗΧΤ) με θέμα: «Τροποποίηση Τεύχους Πρόσκλησης 
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με της διατάξεις των ν. 4413/2016 (Α’ 148) και 3389/2005 
(Α’ 232) – Παράταση Προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 
ΑΔΑΜ:PROC008247309/08.03.2021.

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 11.03.2021 σχετικά με την από 21 
Δεκεμβρίου 2020 Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση 
Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 
Σ.Δ.Ι.Τ.» («η Πρόσκληση»), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1: Στο υποκριτήριο Γ.2 αναφορικά με την εξασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων, 
πως το ορίζετε ότι έχει εξασφαλίσει κεφάλαια; Για παράδειγμα, εάν μια Νεοφυής 
Επιχείρηση έχει λάβει υποστήριξη (consulting) από τον φορέα, η οποία μετά από Χ 

ΑΔΑ: ΩΧΔΡ46ΜΤΛΡ-Υ09



χρονικό διάστημα έλαβε χρηματοδότηση από κάποιον θεσμικό επενδυτή ή άλλο, μπορεί 
να μετρήσει αυτό σαν εξασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων; Υπάρχει χρονικό περιθώριο 
από την στιγμή που έχει λάβει την υποστήριξη μέχρι την συμφωνία; Για παράδειγμα, εάν 
έχουν περάσει 3 χρόνια από την ημερομηνία που έχει λάβει την υποστήριξη, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ο φορέας έχει εξασφαλίσει επενδυτικά κεφάλαια στην Νεοφυή Επιχείρηση;

Απάντηση: Αναγκαίες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι πληρούται το υποκριτήριο Γ.2 
της παρ. 16.4.1 της Πρόκλησης είναι, σωρευτικά, οι εξής δύο: (α) η εξεύρεση του 
θεσμικού ή άλλου επενδυτή, ο οποίος παρέχει σε Νεοφυή Επιχείρηση ή σε Τεχνοβλαστό 
επενδυτικά κεφάλαια, να συνιστά το αποτέλεσμα των ενεργειών του Φορέα Καινοτομίας 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει στην εν λόγω Νεοφυή Επιχείρηση 
ή στον Τεχνοβλαστό και (β) η χορήγηση των επενδυτικών κεφαλαίων να έχει λάβει χώρα 
κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο 
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Ερώτημα 2: Αναφορικά με το άρθρο 8.4.4 παρ. Β.γ.i της Πρόσκλησης σε σχέση με την 
τεκμηρίωση στελεχών φορέα με έμμισθη σχέση ή σύμβαση με τον Φορέα Καινοτομίας, 
ερωτάται αν είναι αποδεκτά τα βιογραφικά των εταίρων της επιχείρησης στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού;

Απάντηση: Η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι καταφατική, υπό την αυτονόητη 
προϋπόθεση ότι από τα προσκομιζόμενα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά αποδεικτικά 
έγγραφα του Φορέα Καινοτομίας προκύπτει και τεκμηριώνεται σαφώς η ύπαρξη 
σύμβασης των εταίρων με τον Φορέα Καινοτομίας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
και έγκυρη με βάση την ισχύουσα περί εταιριών νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης 
του Φορέα Καινοτομίας, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων των υποπερ. ii και iii της 
περ. γ) της υποπαρ. Β’ της παρ. 8.4.4, σύμφωνα με τις περ. ε) και στ) της παραγράφου 
10.6.6 της Πρόσκλησης.

Ερώτημα 3: Αναφορικά με την παράγραφο 10.6.6 σημεία (β) και (γ) της Πρόσκλησης, 
έστω Φορέας Καινοτομίας που έχει προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε Νεοφυείς 
Επιχειρήσεις αλλά όχι απευθείας με μία προς μία συνάψεις συμβάσεων. Αντίθετα τις έχει 
προσφέρει μέσω κεντρικών προγραμμάτων επώασης ή/και επιτάχυνσης στα οποία οι 
Νεοφυείς Επιχειρήσεις συμμετείχαν κατόπιν αξιολόγησης χωρίς σύναψη σύμβασης ή 
αγορά των υπηρεσιών. Σύναψη σύμβασης έλαβε σε κάθε περίπτωση χώρα μεταξύ του 
Φορέα Καινοτομίας και τρίτου φορέα που χρηματοδοτεί το κόστος του προγράμματος, 
με τον Φορέα Καινοτομίας να ορίζεται στην σύμβαση ως εργολάβος υλοποίησης του 
εκάστοτε προγράμματος επιτάχυνσης. Μπορεί να τεκμηριωθεί το εν λόγω κριτήριο, 
δηλώνοντας αυτές τις κεντρικές συμβάσεις;

Απάντηση: Για την απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 8.4.4 υποπαρ. Β’ περ. α) της 
Πρόσκλησης, o Φορέας Καινοτομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ) της 
παραγράφου 10.6.6 της Πρόσκλησης, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης 
συμφωνητικών της περ. β) της παραγράφου 10.6.6 της Πρόσκλησης, δύναται να 
υποβάλει πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι για τους 
οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των ανωτέρω συμφωνητικών και, επίσης, 
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Υπεύθυνες Δηλώσεις από τουλάχιστον δέκα (10) υποστηριζόμενες Νεοφυείς Επιχειρήσεις 
ή/ και Τεχνοβλαστούς.

2. Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων, θα εκδοθούν συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πρόσκλησης. Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν 
άλλως συνάγεται από την παρούσα, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά 
γράμματα στην απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται 
στην Πρόσκληση. 

3. Οι παρούσες διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

    
          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

          ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

            
Εσωτερική Διανομή:

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα
 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και 

Καινοτομίας
 Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
 Τμήμα Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας
 Αυτοτελές Τμήμα Αξιολόγησης και Προγραμματισμού Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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