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Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του xρηµατοδοτούµενου από την Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας έργου, µε τίτλο «LC-SHA- Improving Seismic 

Hazard Assessment in Urban Areas : A Low-Cost Instrumentation Approach»  
(Project Acronym: LC-SHA) 

Το αντικείµενο του έργου θα είναι η συµβολή στην πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία 

δικτύου επιταχυνσιογράφων χαµηλού κόστους σε επιλεγµένες περιοχές της Ελλάδος. Θα 

απαιτηθεί η επιτόπια εύρεση και αποτίµηση των πιθανών θέσεων εγκατάστασης (µέγιστος 

αριθµός 20 θέσεων ανά περιοχή), η µεταφορά και εγκατάσταση των οργάνων σε κάθε 

θέση, επισκέψεις ελέγχου του δικτύου  καθώς και η ανάκτηση και επεξεργασία των 

σχετικών καταγραφών στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Έρευνας του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στη 

Θεσσαλονίκη και η σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων. 

Τα προσόντα των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να είναι : (α) πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 

Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή ισότιµου αναγνωρισµένου ιδρύµατος του εξωτερικού, 

και (β) τεκµηριωµένη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραµµάτων στατικής ανάλυσης κατασκευών 

και Autocad (γ) η δυνατότητα µεταβάσεων εντός 24 ωρών µετά από σχετική εντολή µε ίδιο 

µέσο και έξοδα στις επιλεγείσες προς ενοργάνωση περιοχές για την υλοποίηση του 

αντικειµένου του έργου ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες (µέγιστος αριθµός περιοχών προς 

ενοργάνωση/επισκέψεις ελέγχου/ανάκτηση δεδοµένων τρεις συνολικά, µέγιστος συνολικός 

αριθµός επιτόπιας παραµονής στην επιλεγείσες περιοχές εξήντα ηµέρες µε µέγιστο 

συνολικό  αριθµό ένδεκα µεταβάσεων από τη Θεσσαλονίκη). Η ύπαρξη τετρακίνητου (4x4) 

οχήµατος  θα συνεκτιµηθεί. (δ) Η δυνατότητα παρουσίας για την υλοποίηση µέρους του 



αντικειµένου του έργου στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Έρευνας του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ στη 

Θεσσαλονίκη. 

Η έναρξη του έργου ορίζεται για την 1η Μαρτίου 2013, η λήξη για την 31η Ιανουαρίου 2014 

και το ποσό της σύµβασης θα είναι 11.000,00 € συν ΦΠΑ. 

Παρακαλούµε για την αποστολή αίτησης ενδιαφέροντος και σύντοµου βιογραφικού 

σηµειώµατος στον Επιστηµονικώς Υπεύθυνο του Προγράµµατος, ∆ιευθυντή Ερευνών, Χ. 

Καρακώστα (christos@itsak.gr) µέχρι τις 15.00 µµ της ∆ευτέρας  24 Φεβρουαρίου, 2013. 
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