
 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2022                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 26 οικ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

  

Τμήμα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πληροφορίες:  Τσιράς Ευστάθιος 
 

 

   

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού 

Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using Advanced 

Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027) 

 

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Ερευνητικού Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using 

Advanced Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου με 

βάση τα παρακάτω στοιχεία:  

 

Αντικείμενο του Έργου: 

(α) Τη διασφάλιση συνεχούς λειτουργίας της διαδικτυακής επικοινωνίας και μεταφοράς 

δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το ειδικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων επιφανείας και 

εντός γεωτρήσεων "ARGONET" (πάρκο του Κουτάβου Αργοστολίου, Κεφαλονιάς) στο 

Υπολογιστικό Κέντρο του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη. 

 

(β) Τη διαμόρφωση και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του "ARGONET" (http://argonet‐

kefalonia.org) με τα ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου.  

 

Τα απαιτούμενα προσόντα του/της υποψηφίου να είναι: 

(α) Τεκμηριωμένη γνώση πληροφορικής και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία σε θέματα 

τηλεπικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων επιταχυνσιογράφων. 

(β) Εντοπιότητα και εγγύτητα στο ειδικό δίκτυο ARGONET για άμεση αποκατάσταση 

λειτουργίας & ρύθμιση παραμέτρων όταν αυτό απαιτηθεί. 

Αν δεν πληρούνται τα (α) και (β) ο/η υποψήφιος/α  αποκλείονται. 
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Η διάρκεια του Έργου είναι 10μηνη.  

 

Το προτεινόμενο ποσό της σύμβασης είναι 4.000,00  € μικτά. 

 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10.00 της 21ης Φεβρουαρίου 2022. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
rc@itsak.gr  και με θέμα «Προκήρυξη Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού 
Προγράμματος «SIREAT - SIte Response empirical Estimation using Advanced 
Techniques» (Κωδ. Έργου 2.027) » τα ακόλουθα: 
 

 
1. αίτηση ενδιαφέροντος του υποψηφίου Αναδόχου 

2. αναλυτικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου Αναδόχου από όπου θα προκύπτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα για την άρτια υλοποίηση του υπό ανάθεση Έργου 

3. Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης κατά την αξιολόγηση 
του υποψηφίου Αναδόχου 

 
 
  Ο Υπεύθυνος της Γραμματείας 

Του ΕΛΚΕ του Ο.Α.Σ.Π. 
   

 
 
 
 

  Ε. Τσιράς 
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