ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο σχεδιασμός για την Ανάπτυξη και τον Εκσυγχρονισμό
του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων
Α) Βελτιώσεις αναβατήρων- βοηθητικά Συστήματα :
Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρων και σε πλήρη λειτουργία, τριών
καινούργιων αναβατήρων, καθώς και επανεγκατάσταση του εναέριου
τριθέσιου αναβατήρα «Αχιλλέα» που θα αντικατασταθεί από καινούριο.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ανασχεδιασμός και αναβάθμιση του δικτύου των
αναβατήρων που έχει σχεδιαστεί ως εξής



Αντικατάσταση του «Αχιλλέα» με 8θέσια κλειστά οχήματα και 6θέσιες
καρέκλες με ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας, της μεταφορικής
ικανότητας και της ταχύτητας.



Αντικατάσταση της «Στύγας» με 8θέσια κλειστά οχήματα και 6θέσιες
καρέκλες.



Μετεγκατάσταση του αναβατήρα «Αχιλλέα ΙΙ» σε νέα χάραξη, με
χρήση και αξιοποίηση του εξ αποξηλώσεως υλικού από τον
Αναβατήρα «Αχιλλέα».



Εγκατάσταση του Αναβατήρα «Στύγα ΙΙ». Θα είναι νέος συρόμενος
σε νέα μικρού μήκους χάραξη.
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Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής Έκδοσης
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Εισιτηρίων. Προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης
ηλεκτρονικών εισιτηρίων, διαφόρων κατηγοριών, και αντίστοιχες πύλες με
καρτα ναγνώστες και τουρνικέ, που επιτρέπουν την είσοδο σε κάθε
αναβατήρα μόνον με τον αντίστοιχο τύπο του εισιτηρίου.
Κύρια πλεονεκτήματα, πλέον της ασφάλειας που απορρέει από την
παρακολούθηση της κίνησης, είναι η άνετη εξυπηρέτηση των χρηστών και η
δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής.
Β) Αναβάθμιση και αντικατάσταση Χιονοστρωτήρων
Η παλαιότητα των υφιστάμενων χιονοστρωτήρων και η μακρά χρήσης τους,
απαιτεί αυξημένο κόστος συντήρησης. Κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια δύο νέων
Χιονοστρωτήρων, ώστε να παροπλιστούν οι παλαιότεροι. Με την απόκτησή τους,
πέρα από τη βελτίωσης της εξυπηρέτησης αναμένεται και σημαντική μείωση των
δαπανών συντήρησης τους.
Γ) Τεχνικές εργασίες



Περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανασχεδιασμού στις πίστες, έργα Πολιτικού
Μηχανικού- Φράκτες προστασίας, Χιονοπαγίδες



Βελτιώσεις – Συμπληρώσεις κτιριακών υποδομών:
Πέτρινου Βαθειάς Λάκκας και Καντίνα Βαθειάς Λάκκας

Δ) Προμήθεια- εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και δίκτυα
Προβλέπεται σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού ικανό να καλύψει τις δυνητικές
ανάγκες χιονοδρόμων, επισκεπτών και εργαζομένων, όπως προβλέπεται να
διαμορφωθούν μετά τον εκσυγχρονισμό του.
Θα εγκατασταθεί στη στάθμη 1700μ. (Ξηρόκαμπος), όπου εντοπίζονται οι
περισσότερες ανάγκες. Θα είναι υπόγειος για την αποφυγή διαταραχής του
τοπίου και για την προστασία από παγετό. Η τελική διάθεση προβλέπεται
υπεδάφια σε κατάλληλο βάθος.
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