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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Τρίπολη, 09/11/2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 8469 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Για την συνδρομή στην υπηρεσία της on-line ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Data Prisma 

Premium   
(CPV: 79980000-7 – Υπηρεσίες Συνδρομών) 

 
Στην Τρίπολη, σήμερα 09 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Tρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:  
 
Α. Toυ  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, (οδός Ερυθρού Σταυρού και 
Καρυωτάκη) με Α.Φ.Μ. 099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 
4835/Β΄/29-12-2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 
«Πανεπιστήμιο», και 
 
Β. Της επιχείρησης «ICAP A.E.», με ΑΦΜ 996952940, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έδρα στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου 2, ΤΚ 14452, Καλλιθέα Αττικής, τηλ 210 7200000, που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ανάδοχος», η οποία νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο & 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο του Αριστείδη (δυνάμει του αρ. πρωτ. 
1560912.2261547/23-07-2021 Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ.)  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών και   Υπηρεσιών   (προσαρμογή   στις   Οδηγίες   2014/24/ΕΕ  και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4782/2021-9/3/2021 (ΦΕΚ Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών    στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.  

3. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
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των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 
3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 

5. Τον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

8. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

9. Τον Ν.4610/τ.Α΄/ 70/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις». 

10. Τον υπ. αριθμ. πρωτ. 2210/19-04-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις 
ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του 
ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). 

11. Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια 
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β΄2540), που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

12. Το υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

13. Την υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 
Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

14. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης 
του Πρύτανη και καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 
Αντιπρυτάνεων. 
15. Το υπ’ αριθμ. 13/16-09-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
με ΑΔΑΜ  21REQ009223002, που αφορά τη  συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση 
χρηματοοικονομικών δεδομένων,  

16. την Απόφαση της υπ’ αριθμ. 18/31-08-2021 συνεδρίασης  της Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θέμα 4ο, σχετικά με την έγκριση της εν λόγω 
συνδρομής,  
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17. Το από 10/9/2021 απόσπασμα πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περί έγκρισης της εν λόγω συνδρομής. 

18. την υπ’ αριθμ. 1/24-09-2021 συνεδρίαση 198η, Απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης, (ΑΔΑ 
ΨΤΤΟ469Β7Δ-Α5Ψ) 

19. Την υπ’ αριθμ. 342/27-09-2021 ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΩΤ02469Β7Δ-ΞΟΗ 

20. Την υπ’ αριθμ΄ 7109/28-09-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στις 29/09/2021.(ΑΔΑΜ- 
21PROC009277764) 
21. Την προσφορά με αριθμό πρωτοκόλλου 7453/06-10-2021 που υποβλήθηκε από την 
εταιρεία ICAP A.E.  
22. Την υπ’ αριθμ. 2/29.10.2021 Συνεδρίαση 201η Απόφαση Ανάθεσης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ 9Ξ9Ξ469Β7Δ-69Ο, ΑΔΑΜ 21AWRD009480427) 
 

συμφώνησαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή 3 αδειών χρήσης για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους από 09/11/2021 έως 08/11/2022, για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων Icap Data Prisma Premium της εταιρείας ICAP A.E.  
Το Icap Data Prisma περιλαμβάνει οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες, με ιστορικότητα, 
για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις στην 
Ελλάδα ετησίως.  

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ 
(€8.680,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (€7.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α 24%) 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού 
έτους 2021 [Κ.Α.Ε.: 0899] με την υπ΄ αριθμ: 342/27-09-2021 Απόφαση Ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΤ02469Β7Δ-ΞΟΗ). 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η  πληρωμή θα γίνει εφάπαξ στην αρχή της σύμβασης μετά την έκδοση της Βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και με την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα 
που θα εκδοθούν στο όνομα αναδόχου, με βάση τα τιμολόγιά του και ύστερα από θεώρηση 
αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο 
τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€).  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη 
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δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει τους κωδικούς πρόσβασης των τριών (3) αδειών χρήσης στα 
αρμόδια μέλη ΔΕΠ των Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών 
Επιστημών, με τα οποία θα επικοινωνεί για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία της βάσης.   
Η παράδοση των κωδικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υπογραφή της παρούσας. 
Αρμόδιος για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ο κος μακρής 
Ηλίας(i.makris@uop.gr- 2721045159) και για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών ο κος 
Γιωτόπουλος Ιωάννης(giotopoulos@uop.gr – 2710230173) 
 

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 
αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη σύμβαση, σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.  
 

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν 
από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 
 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 
όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. 
 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, 
αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 
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της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω 
παράγραφο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

9.1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
9.1.1.  Με την παρούσα σύμβαση η ICAP παραχωρεί στο Πανεπιστήμιο μη αποκλειστικό και 
μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της πλατφόρμας ΙCAP Data.Prisma 
(www.icapdataprisma.com)  και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας για 
το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της Σύμβασης.  
9.1.2.  Η πρόσβαση του Πανεπιστημίου στις Πληροφορίες θα γίνεται μέσω της online 
πλατφόρμας ICAP Data.Prisma (www.icapdataprisma.com) που αντλεί δεδομένα από την 
ICAP Database. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με ειδικό κωδικό πρόσβασης και 
συνθηματικό πρόσβασης, μοναδικό για κάθε χρήστη, που θα του παραδίδονται κατόπιν της 
υπογραφής της παρούσας. Οι κωδικοί αυτοί εξασφαλίζουν το απόρρητο των συναλλαγών και 
την ασφάλεια του συστήματος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από το 
Πανεπιστήμιο. Οι προαναφερθέντες κωδικοί χορηγούνται από την ICAP προς τον 
Πανεπιστήμιο ή στον εγγράφως και νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο 
του Πανεπιστημίου, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου και της ασφάλειας των 
πληροφοριών και τη τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως 
των Κωδικών Πρόσβασης και για την περαιτέρω ασφάλεια των πελατών εφαρμόζεται 
ταυτόχρονα και περιορισμός πρόσβασης στο σύστημα από άγνωστες μη προ-δηλωμένες 
Ίντερνετ τοποθεσίες (IP Addresses). 
 
9.2.  XΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
9.2.1 Το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες μόνο για την 
ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει και στα πλαίσια της νόμιμης 
δραστηριότητάς του.  
9.2.2  Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο 
για ίδια χρήση και σε καμία περίπτωση για δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, 
αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, προώθηση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, 
διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, διασύνδεση, 
μεταπώληση με οποιονδήποτε τρόπο και γενικότερα επεξεργασία πέραν της εξυπηρέτησης 
του σκοπού της παρούσας ή με άλλον τρόπο εμπορική εκμετάλλευση, ολικά ή μερικά, από 
το Πανεπιστήμιο, ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων, διάδοσης σε 
τρίτους ή τυχαίας απώλειάς τους, ο Πανεπιστημίου υποχρεούται να αποζημιώσει την ICAP 
για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί. Επίσης αποκλείεται η χρήση των 
Πληροφοριών ενώπιον Δικαστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτός εάν η ICAP έχει  
συναινέσει εγγράφως για την εν λόγω χρήση. 
9.2.3  Το Πανεπιστήμιο οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του 
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη χρήση των 
Πληροφοριών και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη 
χρήση αυτών. 
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9.2.4 Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένου εταιρικού προφίλ παρέχονται στοιχεία 
επικοινωνίας των επιχειρήσεων, τα οποία ωστόσο δεν προορίζονται για σκοπούς απευθείας 
εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου ή άλλους 
διαφημιστικούς σκοπούς (direct marketing), οι οποίοι δεν εντάσσονται στους σκοπούς της 
παρούσας. Εφόσον το Πανεπιστήμιο, κατά παρέκκλιση του παρόντος όρου, κάνει χρήση των 
δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, αναλαμβάνει την ευθύνη ελέγχου των προϋποθέσεων 
νόμιμης διενέργειας διαφημιστικών/προωθητικών ενεργειών, ανάλογα με το είδος της 
διαφημιστικής ενέργειας, αλλά και συμμόρφωσης. με τις διατάξεις του Κανονισμού, με τις 
Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες 
ελληνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
9.3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
9.3.1 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ICAP Data.Prisma ανήκουν 
αποκλειστικά στην ICAP. 
9.3.2  Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάφραση, 
προσαρμογή, διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, διανομή ή περαιτέρω παραχώρηση 
των κωδικών για τη χρήση της Πλατφόρμας  σε τρίτους.  
9.3.3  Το Πανεπιστήμιο εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε καμία πράξη ή παράλειψη που μπορεί 
να θίξει τα παραπάνω δικαιώματα της ICAP. 
9.3.4  Ο τρόπος και η μέθοδος συλλογής, κατάταξης, επεξεργασίας, παρουσίασης και 
αξιολόγησης του περιεχομένου των Πληροφοριών ανήκουν στην ICAP η οποία διατηρεί όλα 
τα δικαιώματα επ’ αυτών. 
 
9.4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
9.4.1 Η ICAP και το Πανεπιστήμιο υποχρεώνονται τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο 
και μετά τη λύση ή λήξη της, να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση τους επ’ ευκαιρία της παρούσας και αφορούν το αντισυμβαλλόμενο μέρος, με 
εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, να μην τις γνωστοποιούν σε τρίτους, να μην επιτρέπουν την 
πρόσβαση τρίτων σε αυτές και να λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα ασφάλειας για την 
τήρηση του απορρήτου αυτών. 
9.4.2  Το Πανεπιστήμιο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη χρήση των 
Πληροφοριών αυτών, μόνον από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους, διευθυντές, 
συνεργάτες, εργαζόμενους ή/και αντιπροσώπους του, οι οποίοι θα υπόκεινται σε 
υποχρέωση εχεμύθειας και  εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, δυνάμει έγγραφης 
συμβάσεως με την οποία θα ενημερώνονται πλήρως για τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν 
και από την παρούσα και από τον Νόμο, αλλά και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά 
και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την τήρηση των όρων του παρόντος και του απορρήτου των πληροφοριών.  
9.4.3.  Η ICAP τηρεί αρχείο με τα δεδομένα που οι ίδιοι οι χρήστες της πλατφόρμας 
(www.icapdataprisma.com) και πελάτες προσκομίζουν κατά την υπογραφή της εν λόγω 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ICAP για την παραχώρηση από την τελευταία προς τον 
Πελάτη άδεια χρήσης της πλατφόρμας, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων της 
εμπορικής συναλλαγής. Η ICAP θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για το σκοπό της 
εκτέλεσης της σύμβασης χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν 
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επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Η ΙCAP μπορεί να χρησιμοποιήσει για την απευθείας 
προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων 
σκοπών τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου που αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο της συμβατικής της σχέσης με το Πανεπιστήμιο, εκτός εάν ο τελευταίος 
αντιταχθεί στη χρήση  των εν λόγω στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς, είτε κατά την 
υπογραφή της παρούσας, είτε κατά πάντα χρόνο στην ηλεκτρονική της διεύθυνση 
privacy@icap.gr ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση ICAP Group A.E., Ελευθερίου Βενιζέλου 
2, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, Υπόψη:  Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.  
9.4.4  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει αυτοτελή υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την  προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») και τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» (ΕΕ 
2016/679) («Κανονισμό»), ως εκάστοτε ισχύει, κατά το βαθμό και τον τρόπο που του 
αναλογεί, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, αλλά και να εφαρμόζει το εν 
γένει ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.   
9.4.5  Με την καταγγελία, λύση ή λήξη της παρούσας, δεν παύει η ισχύς του όρου 9.4. 
 
9.5. ΕΥΘΥΝΗ  
9.5.1. Το Πανεπιστήμιο αποδέχεται ότι οι Πληροφορίες που περιέχουν εμπορικά και 
οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων χορηγούνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς 
και ως ενδεικτικές για την ελεγχόμενη επιχείρηση και η παροχή Πληροφοριών από την ICAP 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρακίνηση για ή αποτροπή από την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένης συναλλαγής και δεν πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως οικονομική ή/και 
άλλους είδους συμβουλή από την ICAP  προς το Πανεπιστήμιο, ενώ η λήψη της απόφασης 
θα πρέπει να γίνει εκ μέρους του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και τα 
κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίζει.   
9.5.2  Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι η ICAP επιδιώκει να εξασφαλίσει, στο μέτρο του 
δυνατού, την ακρίβεια του περιεχομένου των Πληροφοριών και γενικώς τη προσήκουσα 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό η ICAP στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
και κατά περίπτωση σε πληροφορίες και αρχεία τρίτων που είναι πιθανόν να μην είναι 
ενήμερα ή σε δηλώσεις των ίδιων των επιχειρήσεων που μπορεί να μη διασταυρώνονται για 
την ακρίβειά τους. Επιπλέον, ο τεράστιος όγκος των συλλεγόμενων στοιχείων και ο 
αναγκαίος χρόνος επεξεργασίας τους δημιουργεί ενδεχόμενο ανακρίβειας ή έλλειψης στις 
Πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο αποδέχεται τον κίνδυνο σε σχέση με την ποιότητα, ακρίβεια, 
εκτίμηση ή αξιολόγηση του περιεχομένου των Πληροφοριών. Η ICAP ευθύνεται μόνο για 
δόλο ή βαριά αμέλεια. Επίσης συμφωνείται ότι η ευθύνη της ICAP περιορίζεται μόνο στην 
αποδεδειγμένη θετική ζημία του Πανεπιστημίου.  
9.5.3 Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση για οποιαδήποτε αξίωση του Πανεπιστημίου κατά 
της ICAP, η οποία απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που θα έχει καταβάλει το Πανεπιστήμιο στην ICAP για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, στο οποίο και περιορίζεται. 
9.5.4 Η ICAP θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της 
Πλατφόρμας και την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν, σε καμία περίπτωση 
όμως δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που θα 
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καθιστά την προσβασιμότητα σε αυτήν προσωρινά μη εφικτή, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του όρου 9.6. 
 
9.6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
      Η ΙCAP εγγυάται την καλή και πλήρη λειτουργία της ICAP Data.Prisma. Σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου, η ΙCAP 
υποχρεώνεται να αποκαθιστά, χωρίς αμοιβή, την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του, 
ανταποκρινόμενη στη σχετική κλήση του Πανεπιστημίου ανάλογα την περίπτωση,  όπως 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 
Επίπεδο 
κρισιμό-

τητας 

Επίδραση 
στο Σύστημα 

Περιγραφή Χρόνος απόκρισης Χρόνος 
προσωρινής 

επίλυσης 

Χρόνος 
οριστικής 
επίλυσης 

1 Σοβαρή 
επίπτωση 

Αδυναμία εκτέλεσης 
λειτουργιών του 
Συστήματος που 
υποστηρίζουν τις 
κρίσιμες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του 
πελάτη με αποτέλεσμα 
την κρίσιμη επίδραση 
στη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

Εντός 2 ωρών εφόσον 
η αναφορά του 
προβλήματος γίνει στις 
συμφωνημένες ημέρες 
και ώρες υποστήριξης. 

Εντός 8 ωρών 
εφόσον η αναφορά 
του προβλήματος 
γίνει στις 
συμφωνημένες 
ημέρες και ώρες 
υποστήριξης. 

Εντός 5 
εργασίμων 
ημερών. 

2 
Υποβάθμιση 
λειτουργίας 

Η εκτέλεση των 
λειτουργιών του 
Συστήματος είναι 
δυνατή, αλλά με 
σοβαρές επιπτώσεις 
στην απόδοση. 
 

Εντός 4 ωρών εφόσον 
η αναφορά του 
προβλήματος γίνει στις 
συμφωνημένες ημέρες 
και ώρες υποστήριξης. 
 

Εντός 24 ωρών 
εφόσον η αναφορά 
του προβλήματος 
γίνει στις 
συμφωνημένες 
ημέρες και ώρες 
υποστήριξης. 

Εντός 8 
εργασίμων 
ημερών. 

3 Το Σύστημα 
λειτουργεί. 

Η εκτέλεση των 
λειτουργιών του 
Συστήματος είναι 
δυνατή, αλλά με μικρές 
επιπτώσεις στην 
απόδοση. 

Εντός 24 ωρών 
εφόσον η αναφορά του 
προβλήματος γίνει στις 
συμφωνημένες ημέρες 
και ώρες υποστήριξης. 

- 
Εντός 10 
εργασίμων 
ημερών. 

4 Εμφανισιακή 

Μη φιλική 
αλληλεπίδραση με το 
χρήστη ή/και 
εμφανισιακά ζητήματα. 

Εντός 24 ωρών 
εφόσον η αναφορά του 
προβλήματος γίνει στις 
συμφωνημένες ημέρες 
και ώρες υποστήριξης. 
 

- 
Εντός 12 
εργασίμων 
ημερών. 

 
 
9.7     ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
9.7.1  Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση πριν από τη λήξη της, 
μόνο για σπουδαίο λόγο που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρέχοντος την υπηρεσία. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση πρόωρης καταγγελίας από τον Πελάτη, αυτός θα υποχρεούται να 
καταβάλει το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής στην ICAP για όλη τη συμφωνημένη 
διάρκεια της σύμβασης, δεδομένου ότι η αμοιβή αφενός είναι ενιαία για όλη τη συμβατική 
διάρκεια και αφετέρου το ύψος της καθορίστηκε ανάλογα με τη συμβατική διάρκεια.  
9.7.2   Για τη χρήση των υπηρεσιών - προϊόντων της ICAP ισχύει παράλληλα η ισχύουσα 
Πολιτική Απορρήτου  την οποία τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης έχει μελετήσει και αποδεχθεί 
προκειμένου να συμβληθεί με την ICAP. 
9.7.3   Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι έχουν δικαίωμα και εξουσία να προβούν στην 
υπογραφή του παρόντος και ειδικότερα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν τα 
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συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και 
δεσμεύουν αυτά. 
9.7.4   Οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να υποκατασταθούν από άλλον, μερικά ή 
ολικά, ούτε να μεταβιβάσουν υποχρεώσεις τους ή να εκχωρήσουν δικαιώματά τους που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση προς τρίτους. 
9.7.5   Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και τυχόν τροποποίησή τους θα γίνεται 
μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών. 
 
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ψηφιακά. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Πρύτανης 
 

 
 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής  
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνοντας Σύμβουλος 
 
 
 

Νικήτας Κωνσταντέλλος 
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