
Δημόσια Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για χορήγηση 
ψηφιακής υπογραφής 

 
 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για χορήγηση 

ψηφιακής ηλεκτρονικής υπογραφής απομακρυσμένης στα μέλη του, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που χορηγούν απομακρυσμένες 

ηλεκτρονικές υπογραφές σε φυσικά πρόσωπα, όπως υποβάλλουν οικονομική 

προσφορά που θα αφορά στην χορήγηση υπογραφής για τα μέλη μας, με ετήσια 

ή/και τριετή συνδρομή. 

Η ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να πληροί τους όρους και τους κανόνες της εθνικής 

και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 

και να είναι συμβατή με τα προγράμματα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων 

(ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ΟΠΣ ΕλΣυν, ejustice κ.λπ). 

Στόχος είναι, η αποκλειστική συνεργασία του ΔΣΑ με τους οικονομικούς φορείς, που 

είναι εγκεκριμένοι από την ΕΕΤΤ πάροχοι έκδοσης απομακρυσμένων ψηφιακών 

πιστοποιητικών - υπογραφών. Για το λόγο αυτό θα υπογραφεί σύμβαση, διετούς 

τουλάχιστον διάρκειας με τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την 

προμήθεια ψηφιακών υπογραφών απομακρυσμένων, στα μέλη του ΔΣΑ. 

Η πρόταση για οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, το κόστος ανά ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη σε μέλη του ΔΣΑ, διάρκειας δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών. 

Ειδικότερα η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το κόστος κάλυψης ανά ψηφιακή 

υπογραφή για  τα ακόλουθα: 

• Υποβολή Αίτησης Δικηγόρου για απόκτηση Ψηφιακών Πιστοποιητικών 

• Διαδικασία ασφαλούς Ταυτοποίησης Δικηγόρου  

• Υποβολή εγγράφων  - δικαιολογητικών ταυτοποίησης  

• Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής ετήσιας ή τριετούς διάρκειας 

• Εγκατάσταση  σε όλες τις συσκευές.  

Ανάδοχος θα αναδειχθεί, ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής και με την προϋπόθεση, 

ότι η προσφορά του θα πληροί τους απαιτούμενους όρους που αναφέρονται στον 

Πίνακα συμμόρφωσης. 



Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει δυο σκέλη . Ένα που θα αφορά τις 

χορηγούμενες για δύο (2) έτη και ένα που θα αφορά τις χορηγούμενες για τρία (3) 

έτη, ψηφιακές υπογραφές , θα καλύπτουν το ανωτέρω αναφερόμενο κόστος και τους 

ίδιους όρους προδιαγραφών. 

Μαζί με την οικονομική τους προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν: α) ότι 

έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται στην παρούσα 

πρόσκληση και ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με αυτές β) ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) δεν έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 

πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

  

Η υποβολή οικονομικών προσφορών θα γίνει στο e-mail του Δ.Σ.Α. στην διεύθυνση 

psifiakesypografes@dsa.gr , μέχρι τις 29.1.2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΑ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ 

 

 

  



Πίνακας συμμόρφωσης 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

1.  
Παροχή Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού για 
εξ’ αποστάσεως Εγκεκριμένη Διάταξη 
Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής 
(ΕΔΔΗΥ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 
910/2014 διάρκειας τριών (3) ετών. 

ΝΑΙ   

2.  
Η διάρκεια των πιστοποιητικών 
υπολογίζεται από την ημερομηνία 
ενεργοποίησης της Υπηρεσίας στο 
Δικηγόρο 

ΝΑΙ   

3.  
Τα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά 
Ηλεκτρονικών Υπογραφών να φέρουν τα 
στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου μετά 
από επαλήθευση 

   

4.  
Οι παραλήπτες ψηφιακών εγγράφων που 
φέρουν Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική 
Υπογραφή σε έγγραφα τύπου .docx, .xlsx, 
θα πρέπει να εμπιστεύονται αυτόματα τις 
ψηφιακές υπογραφές χωρίς 
προειδοποιητικά μηνύματα προβλημάτων 
ασφάλειας, σε πρόσφατες εκδόσεις του 
λογισμικού Microsoft Office 

ΝΑΙ   

5.  
Οι παραλήπτες ψηφιακών εγγράφων που 
φέρουν Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική 
Υπογραφή σε έγγραφα τύπου .pdf, θα 
πρέπει να εμπιστεύονται αυτόματα τις 
ψηφιακές υπογραφές χωρίς 
προειδοποιητικά μηνύματα προβλημάτων 
ασφάλειας, σε πρόσφατες εκδόσεις του 
λογισμικού Adobe Acrobat. 

ΝΑΙ   

6.  
Η προσφερόμενη υπηρεσία εξ’ 
αποστάσεως Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής 
Υπογραφής πρέπει να παρέχεται μέσω εξ 
αποστάσεως Εγκεκριμένης Διάταξης 
Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής 
(ΕΔΔΗΥ) που να είναι κατάλληλα 
Πιστοποιημένη ότι συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 

ΝΑΙ   

7.  
Η εξ αποστάσεως ΕΔΔΥ της 
προσφερόμενης λύσης πρέπει να αποτελεί 
εξειδικευμένη ασφαλής συσκευή με χρήση 
μέτρων προστασίας για παραβίαση 
(tamper resistant) με αποκλειστικό σκοπό 
τη χρήση της ως απομακρυσμένη λύση 
διακομιστή ψηφιακών υπογραφών 
(hardware based remote signing server 

ΝΑΙ   



Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
solution). Να προσκομιστούν τα 
πιστοποιητικά ασφαλείας από τον 
κατασκευαστή της εξ’ αποστάσεως 
ΕΔΔΗΥ και η έγκριση ως Εγκεκριμένη 
Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής. 

8.  
Η εξ’ αποστάσεως ΕΔΔΗΥ της 
προσφερόμενης υπηρεσίας θα πρέπει να 
έχει πιστοποιηθεί «ως ενιαία λύση» ως 
Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας 
Υπογραφής (QSCD – Qualified Signature 
Creation Device) σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. 
Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να 
αναφέρεται στον σχετικό ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΝΑΙ   

9.  
Η εξ’ αποστάσεως ΕΔΔΥ της 
προσφερόμενης υπηρεσίας πρέπει να 
παρέχει υποστήριξη για χρήση λύσεων 
One-Time-Password (OTP) για υλοποίηση 
Two-Factor Authentication.  

ΝΑΙ   

10.  
Η προσφερόμενη λύση εξ’ αποστάσεως 
ηλ. Υπογραφής πρέπει να υποστηρίζει την 
χρονοσήμανση των ψηφιακών εγγράφων 
κάνοντας χρήση Εγκεκριμένης 
Χρονοσήμανσης (Qualified Time-stamp) 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014. 

ΝΑΙ 

  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

11.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος παρέχει όλες τις 
υπηρεσίες για την έκδοση ψηφιακού 
πιστοποιητικού (Αίτηση, ταυτοποίηση 
δικηγόρου, συγκέντρωση 
δικαιολογητικών, έκδοσης  ΕΔΔΗΥ και 
ασφαλούς ενημέρωσης δικηγόρου ) 

ΝΑΙ   

12.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος δίνατε να 
παρέχει τις εργάσιμες ημέρες 08:00-

16:00 αν του ζητηθούν από το 
Δικηγόρο υπηρεσίες εγκατάστασης  
ψηφιακού πιστοποιητικού  

I. Ηλεκτρονική (μέσω email) 

II. Τηλεφωνική 

III. Απομακρυσμένη (σύνδεση 
τεχνικού μας στον Η/Υ σας) 

IV. Επιτόπια (μόνο εντός Αττικής) 

 

 

 

I. ΧΧΧ 

II. ΧΧΧ 

III. ΧΧΧ 

 

IV. ΧΧΧ 

  

 


