
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Η παρακάτω περίληψη διακήρυξης αφορά στην προκήρυξη του διεθνούς δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή του Αναδόχου που θα υλοποιήσει το 
Υποέργο 5 (δηλαδή, τα εργαλεία 11 και 12 του έργου που αναφέρονται στην 
κατασκευή και στάθµιση  ειδικού λογισµικού για την αυτοµατοποιηµένη διερεύνηση ειδικών 
µαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, επεξεργασία και πρόσληψη γραπτού και 
προφορικού λόγου, των µαθητών Β΄-∆΄ δηµοτικού και Ε΄ δηµοτικού – Β΄ γυµνασίου 
αντίστοιχα). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών, στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή και στάθµιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) 
των µαθησιακών δυσκολιών» που χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 25% από 
Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), προκηρύσσει 
τη διενέργεια ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, στα πλαίσια του Υποέργου 5, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά και µε αριθµό διακήρυξης 3/06, για 
την “Κατασκευή και στάθµιση 2 εργαλείων ειδικού λογισµικού για την 
αυτοµατοποιηµένη διερεύνηση ειδικών µαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, 
επεξεργασία και πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου, των µαθητών Β΄-∆΄ 
δηµοτικού και Ε΄ δηµοτικού – Β΄ γυµνασίου αντίστοιχα”. 
 

Προϋπολογισµός: 171.000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 02/10/2006 ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 
9.00 στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών.  

 
Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: Επιτροπή Ερευνών, Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, 
Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο – Πάτρα. 
 
Ηµεροµηνία πρώτης δηµοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 7/8/2006 
Ηµεροµηνία αποστολής στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 4/8/2006 

Παραλαβή αντιγράφων της διακήρυξης όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο γραφείο του 
Πρωτοκόλλου, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο - Πατρών, Α΄ κτίριο 1ος όροφος, τηλ: 2610/996.660, 
2610/996.671 (Αρµόδιος κος Φ. Παπαθανασόπουλος rescom@upatras.gr). Η ∆ιακήρυξη 
διατίθεται και ηλεκτρονικά στο ακόλουθο URL 
http://www.upatras.gr/announces/viewtopic.php?p=506

Ο Πρόεδρος  
     της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
                                                                                                            Γεώργιος Σταυρόπουλος 
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