
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2022 

 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ  241 οικ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πληροφορίες: Τσιράς Ευστάθιος 
 

 

   

Πρόσκληση για Εργασίες Κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης  
 

“ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς. 

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτούμενου από το CEA Cadarache, France, του  ερευνητικού προγράμματος 

”Argoslab” (KE2.027) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για 

Εργασίες Κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης “ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου 

Πανεπιστημίου, στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς με τις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 

Οι εργασίες κατασκευής της Πειραματικής Διάταξης “ARGOSLAB” στο χώρο του Ιόνιου 

Πανεπιστημίου, Στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα στο γεωτεμάχιο Νοτιο-

ανατολικά του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (βλέπε συνοδευτικό σχέδιο), 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

1. Εξομάλυνση-επιπέδωση με οδοστρωτήρα και προσθήκη αδρανών υλικών και 

διαμόρφωση επιφάνειας έδρασης του πειράματος καθώς και  των επιφανειών 

εγκατάστασης των τσιμεντένιων πλακών με τον ελάχιστο παρεμβατικό τρόπο ώστε 

να μην επηρεασθούν οι δυναμικές ιδιότητες του επιφανειακού εδαφικού στρώματος. 

 

2. Κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα με πλέγμα και αντιστήριξη με κυματοειδή 

λαμαρίνα των τοιχωμάτων των οπών που θα ανοιχθούν, για συγκράτηση του εδάφους 

σε υποχώρηση, (όπως δίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο). 
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3. Προστασία και κάλυψη των βάσεων από σκυρόδεμα με ναϋλον θερμοκηπειου 

διαστασεων 3m Χ 20m. (όπως δίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο). 

 

4. Μετά το πέρας του πειράματος (στα τέλη του 2023), αποξήλωση όλων των 

κατασκευών κατασκευών-επαναφορά του εδάφους στην αρχική κατάσταση και 

απομάκρυνση όλων των υλικών κατασκευής. 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Το Έργο να παραδοθεί άρτια μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να εγκατασταθούν επί 

των πλακών οι σεισμογράφοι. 

 

Προϋπολογισμός Έργου :  μέχρι το ύψος των 15.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α..  

                         

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12.00 της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 2022. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 

διεύθυνση rc@itsak.gr  Για τεχνικές λεπτομέρειες  πληροφορίες  δίνονται στο 

ntheo@itsak.gr .  

 
  Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας 

του ΕΛΚΕ του ΟΑΣΠ 
   

 
 
 
 

  Ε. Τσιράς 
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