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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/133760/719/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση, Βελτίωση
και

Εκσυγχρονισμός

των

εγκαταστάσεων

του

Χιονοδρομικού

Κέντρου

Καλαβρύτων»,

προϋπολογισμός: 19.418.636,00€, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001,
κ.ε.: 2018ΕΠ00100022, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/129538/1469/05-05-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β’, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις»,
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ΄ αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 65633/08.08.17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
4. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
5. Την υπ’ αριθμ. 96740/1627/01.04.2022 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/07.04.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9406/191/13.01.2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 27)»,
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6. Την με αριθμ. πρωτ. 131705/07-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΟΓ465ΧΙ8-5ΘΕ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης που αφορά στην έγκριση και ένταξη του έργου: «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων» (Κ.Ε.: 2018ΕΠ00100022, Π/Υ: #19.418.636,00€#) στη
Σ.Α.Ε.Π. 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018,
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 14645/11.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 & τον
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023 – 2025»,
8. Τη με αριθμ. 957/02.08.2021 (ΑΔΑ: 68ΝΚ7Λ6-ΨΨ2) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο:
«Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων»,
προϋπολογισμός: 19.418.636,00 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα: Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001,
κ.ε.: 2018ΕΠ00100022, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του»
9. Την από 08.02.2022 ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ διαβούλευση επί των τευχών δημοπράτησης του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»,
10. Την από 28.04.2022 επιστολή του Διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων (Χ.Κ.Κ.), βάσει
εξουσιοδότησης του Δ.Σ. του Χ.Κ.Κ., που δίνει τη σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του Τ.Δ.Υ. και τα
υποβληθέντα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»,
11. Το με αριθμ. πρωτ. 125644/2313/04.05.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ:
129538/1469/04.05.2022) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας,
Εισηγείται την υποβολή πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση, Βελτίωση
και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (Κ.Ε.: 2018ΕΠ00100022,
Π/Υ: #19.418.636,00 €#) στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, με τροποποίηση των δύο (2) υποέργων αυτού και χωρίς μεταβολή του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, ως εξής:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΠΛΗΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΦΠΑ)
(€)
1

Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καλαβρύτων

Α/Α

ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1.

Προμήθεια
Εξοπλισμού για την
Αναβάθμιση,
Βελτίωση και
Εκσυγχρονισμός
των
εγκαταστάσεων
του Χιονοδρομικού
Κέντρου
Καλαβρύτων

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ
ΦΠΑ)
(€)
18.500.000,00

19.418.636,00
(=20.250.000,00-831.364,00€)

Α/Α
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΛΗΝ ΦΠΑ)
(€)

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

18.250.000,00
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Α/Α

ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

2.

Εργασίες για την
Αναβάθμιση,
Βελτίωση και
Εκσυγχρονισμός
των
εγκαταστάσεων
του Χιονοδρομικού
Κέντρου
Καλαβρύτων

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΝ
ΦΠΑ)
(€)

Α/Α
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

3.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΛΗΝ ΦΠΑ)
(€)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

750.000,00

2.

ΣΥΝΟΛΟ
(ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1+2):
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

19.250.000,00
1.000.000,00
20.250.000,00

1.000.000,00

19.250.000,00
3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ

1.000.000,00
20.250.000,00

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 125644/2313/04.05.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, το
Τεχνικό Δελτίο και τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που το συνοδεύουν, τα υποέργα (1) & (2) του ήδη
εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου συγχωνεύονται σε ένα (1) υποέργο με α/α: (1) και τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες/εργασίες (με τις
σχετικές τροποποιήσεις τους, όπως αναλύονται κατωτέρω) οι οποίες δεν έχουν δημοπρατηθεί έως σήμερα, ενώ
διαχωρίζεται ως 2ο υποέργο, το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» που έχει ήδη δημοπρατηθεί. Επισημαίνεται ότι το 3 ο υποέργο του
ήδη εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» δεν
τροποποιείται και έχει ήδη δημοπρατηθεί.
Η ανωτέρω τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου ως προς τα υποέργα του και κυρίως ως προς το 1 ο
υποέργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» το οποίο πρόκειται άμεσα να δημοπρατηθεί,
κρίνεται απαραίτητη, για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων
(Χ.Κ.Κ.) δεδομένου: α) των εξελίξεων στη τεχνολογία των αναβατήρων, β) των σύγχρονων αναγκών του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, όπως προκύπτουν με βάση τα τελευταία δεδομένα επισκεψιμότητάς του
καθώς και γ) της ανάγκης διαχωρισμού των δημοπρατούμενων αντικειμένων και οικονομικών δεσμεύσεων
(συμβάσεις) για τη μεταφορά του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας. Το
έργο θα πρέπει να είναι πιο σύγχρονο, αποδοτικό και πιο κοντά στις ανάγκες του ΧΚΚ από άποψη υλοποίησης,
χρήσης και συντήρησης.
Για τους παραπάνω λόγους ενσωματώνονται οι πλέον σύγχρονοι μηχανισμοί κίνησης, η δυνατότητα κάλυψης
της κίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η έκδοση εισιτηρίων μέσω διαδικτύου, η ευκολία χρήσης τους
από χιονοδρόμους και επισκέπτες και ο διαχωρισμός κίνησης χιονοδρόμων και επισκεπτών σε ξεχωριστά
σημεία. Επιπρόσθετα διασφαλίζεται το γεγονός ότι η εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών θα είναι
λειτουργική, με συνοχή και ομοιογενής, ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος μη ασφαλούς λειτουργίας του Χ.Κ.Κ.
Η κατασκευή των αναβατήρων, όσο και η αναβάθμιση του πέτρινου κτηρίου εξυπηρετεί α) τον ίδιο σκοπό και
είναι αλληλένδετη με τη ταυτόχρονη χρονική παράδοσή τους, β) στη χρήση κοινών μηχανημάτων έργου
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(εκσκαφείς, αντλίες σκυροδέματος κοκ), σε κοινό εργοταξιακό χώρο με μείωση του κόστους και σε όφελος του
δημοσίου συμφέροντος δ) στα λειτουργικά στοιχεία σχεδιασμού (υποσταθμός Η/Μ) ώστε να είναι αλληλένδετα
μεταξύ τους, με κοινή οικοδομική άδεια και με ενιαίο τρόπο κατασκευής και ε) στην ενίσχυση θεμάτων
ασφαλούς διέλευσης των επισκεπτών.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου, ώστε να
αντικατοπτρίζει με διακριτό τρόπο τα αντικείμενα που δημοπρατούνται, να είναι δυνατή η λογιστική
παρακολούθηση των συμβατικών δεσμεύσεων, να τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες ασφαλείας κατά τη
κατασκευή, αλλά και τη χρήση και να ενσωματωθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στον αρχικό σχεδιασμό
του έργου. Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω τροποποίηση υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων ενώ έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ευρήματα της
Διαβούλευσης της νέας Διακήρυξης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 125644/2313/04.05.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αχαΐας και το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου, προτείνονται οι εξής αλλαγές ως προς τα διακριτά
αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν στο 1ο υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»:
➢ Αναβατήρας Στύγα
Αλλαγή από αναβατήρα μεικτού τύπου σε αναβατήρα αποσυμπλεκόμενης λειτουργίας, με ανοιχτά φορεία
(καρέκλες) 6 θέσεων. Ο αναβατήρας ανοικτού τύπου επιτρέπει την αύξηση της δυναμικότητας και την
ευκολότερη χρήση από τους χιονοδρόμους.
Ο κάτω σταθμός (αφετηρίας) θα είναι κλειστού τύπου και ο πάνω(επιστροφής) ανοιχτού. Η αποθήκευση
μέρους του αριθμού των φορείων (καρέκλες) του αναβατήρα θα γίνεται εντός του σταθμού αφετηρίας (In
station parking). Ο ενώ ο υπόλοιπος αριθμός των φορείων (καρέκλες) που δεν δύναται να αποθηκευτούν εντός
του σταθμού, θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστό διπλανό κτίριο το οποίο θα συνδέεται με τον σταθμό με
κατάλληλη ράγα μεταφοράς.
➢ Αναβατήρας Αχιλλέας
Αλλαγή από αναβατήρα μεικτού τύπου σε αναβατήρα με αμιγώς θαλαμίσκους, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις
στη τεχνολογία των αναβατήρων, τις αυξημένες ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου και την μείωση του
κόστους συντήρησης σε σχέση με του μεικτού. Θα είναι αναβατήρας με 10 θέσεις καμπίνες (10 καθήμενοι),
ισόπεδης (Same Level) πρόσβασης, με αποσυμπλεκόμενη λειτουργία στους σταθμούς.
Το κτήριο που θα κατασκευασθεί για την αποθήκευση και συντήρηση των φορείων (10θέσιες καμπίνες) του
σταθμού θα πρέπει να έχει επαρκείς διαστάσεις ώστε να μπορεί να δεχθεί όλες τις καμπίνες της τελικής
δυναμικότητας των 2.000 ατόμων/ώρα.
➢ Επανεγκατάσταση αναβατήρα Αχιλλέα
Λόγω της παλαιότητας του αναβατήρα, δεν είναι δυνατή η επανεγκατάσταση του, λόγω του ασύμφορου πλέον
κόστους που απαιτείται για την συντήρηση του και για την αναβάθμιση του ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες
ασφαλείας. Θα γίνει αποξήλωση και απομάκρυνση των αναβατήρων Αχιλλέα και Στύγα από τις εγκαταστάσεις
του ΧΚΚ.
➢ Συρόμενος αναβατήρας Στύγα ΙΙ
Με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, η δυναμικότητα του συγκεκριμένου
αναβατήρα θα καλυφθεί από τους αναβαθμισμένους αναβατήρες του Αχιλλέα και της Στύγας, οπότε δεν
απαιτείται να τοποθετηθεί στη παρούσα φάση.
➢ Υποσταθμοί και Βοηθητικά Συστήματα
Για την κάλυψη της λειτουργίας των συνολικών υποδομών του Κέντρου προκρίνεται η δημιουργία ενός ισχυρού
Υποσταθμού στην Βαθειά Λάκκα, που θα καλύψει τις ανάγκες των νέων και υφιστάμενων αναβατήρων, κτηρίων
και περιφερειακών υποδομών. Η αυξημένη δυναμικότητα και ο σχεδιασμός του υποσταθμού στη Βαθειά
Λάκκα, σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των αναβατήρων και τη πηγή τροφοδοσία τους, θα καλύπτει το ΧΚΚ στο
σύνολό του και τα ηλεκτρικά πεδία των παλαιότερων υπολοίπων υποσταθμών θα ενσωματωθούν στο κεντρικό
υποσταθμό της Βαθειάς Λάκκας.
Η λύση αυτή επιβάλλει τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού Υποσταθμού στην Βαθειά Λάκκα καθώς και H/Z
παραπλεύρως του κτηρίου που θα ανακαινισθεί με το παρών ΤΔΕ στην Βαθειά Λάκκα.
➢ Παρεμβάσεις ανασχεδιασμού στις πίστες:
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Αφορά παρεμβάσεις ανασχεδιασμού στις πίστες, απαραίτητες συνοδευτικές εργασίες για την ανάπτυξη του
χιονοδρομικού πεδίου που θα πρέπει να γίνει παράλληλα με τις εργασίες των αναβατήρων, καθώς αποτελεί
κοινό εργοταξιακό χώρο.
➢ Επισκευή Πέτρινου κτιρίου και κτιρίου Καντίνας στη Βαθειά Λάκκα:
Αφορά την συντήρηση / προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του πέτρινου κτηρίου (Βαθειά Λάκκα). Αφορά την
αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση του εγκαταλελειμμένου πέτρινου κτιρίου στη μεσαία
περιοχή του ΧΚΚ, στη θέση Βαθειά Λάκκα, εμβαδού 215 m2 μετά βεραντών 125 m2, υπογείου 342 m2 και
παρακείμενης αποθήκης 54 m2.
Κατά τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου διαπιστώθηκε πως το κτίριο της Καντίνας δεν δύναται να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος εξυπηρέτησης επισκεπτών αλλά μόνο ως χώρος εξυπηρέτησης χιονοδρόμων, καθώς
για να το επισκεφθούν οι μη χιονοδρόμοι θα πρέπει να διασχίζουν κάθετα τις χιονοδρομικές πίστες, που είναι
απαγορευτικό από όλους τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων.
Για τον ανωτέρω λόγο προτείνεται η αναβάθμιση του Πέτρινου κτιρίου, με εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού
και υλικών, ώστε να εξυπηρετείται η αναμενόμενη αυξανόμενη κίνηση επισκεπτών με χρήση του
αναβαθμισμένου αναβατήρα Αχιλλέα, ως αναπόσπαστο κομμάτι της αναβάθμισης του τρόπου εξυπηρέτησης
των επισκεπτών.
Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλείται να εγκρίνει την
υποβολή πρότασης τροποποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση, Βελτίωση και
Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», (Κ.Ε.: 2018ΕΠ00100022, Π/Υ:
#19.418.636,00 €#) στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, με τροποποίηση των δύο (2) υποέργων αυτού και χωρίς μεταβολή
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, συνοδευόμενη από το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου, στο
οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο:
«Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καλαβρύτων»,

προϋπολογισμός:

19.418.636,00€,

χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100022, με τροποποίηση των δύο (2) υποέργων αυτού και
χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, συνοδευόμενη από το τροποποιημένο
τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε
λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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