
Τα θέματα της 
σημερινής 
συνεδρίασης 
στο Δημοτικό 
Συμβούλιο

Οι αποζημιώσεις εδαφικών τμη-
μάτων για διανοίξεις δρόμων και 
δημιουργία κοινοχρήστων χώρων 
θα συζητηθούν στην προσεχή συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πατρέων, σήμερα Παρασκευή 12 
Απριλίου στις 3 το μεσημέρι. Επί-
σης, θα αποφασιστούν κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις, απαραίτητες λόγω 
έργων, θα επικαιροποιηθούν οι 
αποφάσεις για δωρεά ακινήτου, για 
την ανέγερση Νέου Αστυνομικού 
Μεγάρου στην Πάτρα, θα εγκριθεί 
ο διαγωνισμός για την αγορά ενός 
ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, 
εκτάσεως κατ’ ελάχιστον 25 στρεμ-
μάτων έως 50 στρεμμάτων, για τη 
δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου, 
αλλά και για τη μίσθωση ακινήτου 
που θα στεγάσει Δημοτικό Κτηνια-
τρείο. Ακόμη, θα ληφθεί απόφαση 
για την έγκριση του σχεδίου ανά-
πτυξης χρήσεων πρώην εργοστασί-
ου Λαδόπουλου και της δωρεάν πα-
ραχώρησης χρήσης του χώρου στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για 30 
χρόνια, καθώς και για την έγκριση 
υποβολής πρότασης για την ένταξη 
του έργου «Επισκευή και ενίσχυ-
ση του Εργοστασίου Τέχνης», 
προϋπολογισμού 1.800.000€ και 
ένταξης του έργου «Μετατροπή 
Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου 
σε Εκθεσιακό – Μουσειακό χώρο», 
προϋπολογισμού 10.696.860€.

Ο διακεκριμένος πιανίστας 
Κ. Δεστούνης στην Πάτρα
Το ωδείο Paganini στο πλαίσιο 
των ανοιξιάτικων μουσικών συνα-
ντήσεων διοργανώνει ένα διήμερο 
σεμινάριο πιάνου με τον διεθνώς 
καταξιωμένο πιανίστα Κώστα Δε-
στούνη στις 13 και 14 Απριλίου.
Το σημαντικό αυτό μουσικό και εκ-
παιδευτικό γεγονός θα πραγματο-
ποιηθεί στο χώρο του ωδείου.
Ο Κώστας Δεστούνης είναι νικη-
τής πολλών διεθνών διαγωνισμών πιάνου με κυριότερους 
τους Grand prix Maria Callas, Southern Highlands De 
Bach au jazz και Leopold Bellan.
Το 2010 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision 
young musicians στη Βιέννη.

Η φιλανθρωπική βραδιά 
των Μεσσήνιων

Στα πλαίσια των Αγίων Ημερών του Πάσχα και της έμπρα-
κτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο,  ο Αχαϊκός Σύλλογος 
Μεσσηνίων «Ο Παπαφλέσσας» σας προσκαλεί σε μια 
βραδιά αγάπης την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 
21.00  στο μεζεδοπωλείο «Τέντζερης» (Παρθενίου 29 
δίπλα στην εκκλησία Αγ. Νικολάου).
Η βραδιά θα περιλαμβάνει ζωντανό μουσικό πρόγραμμα 
και την γνωστή τραγουδίστρια Ανθούλα Γιακουμέλου 
(από το συγκρότημα «Κακά Κορίτσια»). Θα προσφερθούν 
ξηροί καρποί χορηγίας κ.Ιωάννη Αδαμόπουλου και γλυ-
κά χορηγίας κ. Μπουλουλή.
Τιμή εισόδου: 3 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Άσυλο 
Ανιάτων Πάτρας «Η Αγ. Ευφροσύνη»
Ειδικές τιμές για τη βραδιά εκ των ιδιοκτητών: Ποτό 4 
ευρώ, κιλό κρασί 6 ευρώ, τσίπουρο-ούζο 250 ml 3 ευρώ.

Η νέα πρωτοβουλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου
Μια νέα πρωτοβουλία που 
αποσκοπεί στο να συμβάλει 
στην ανάπτυξη της Αχαΐας 
(και όχι μόνο) ξεκινά η Χρι-
στίνα Αλεξοπούλου.
Η Αχαιή Πολιτικός Μηχανι-
κός και Επιχειρηματίας, μαζί 
με συνεργάτες της και με 
προσωπικότητες συνδεδεμέ-
νες με τον νομό ίδρυσε πρό-
σφατα Αστική Εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα με την χαρακτηριστική 
επωνυμία «Για την Αχαΐα» 
(www.giatinaxaia.gr).
Πρόκειται για έναν Αναπτυξι-
ακό Όμιλο, ο οποίος εδρεύει 
στην Πάτρα, σε νεοκλασικό 
της περιοχής των Υψηλών 

Αλωνίων και ο οποίος έχει 
κύριο σκοπό την συμβολή 
στην παραγωγή, επεξεργα-
σία, προώθηση και υλοποίη-
ση ιδεών, θέσεων και προτά-
σεων που θα αφορούν στην 

εθνική, οικονομική, κοινωνι-
κή, πνευματική και πολιτιστι-
κή ευρωστία, ανάπτυξη και 
ευημερία του νομού Αχαΐας, 
της Ελλάδας και του ευρύτε-
ρου Ελληνισμού.

12 σ χ ό λ ι α Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Στην δημιουργία εξειδικευ-
μένου τμήματος Γυναικολο-
γικής Ογκολογίας και Λα-
παροσκοπικής Χειρουργικής 
προχωρά το Θεραπευτήριο 
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ». 
Στην κατεύθυνση αυτή εγκαι-
νίασε μια νέα συνεργασία με 
τον Γυναικολόγο Ογκολόγο 
και Διευθυντή της Γ’ Κλινι-
κής Γυναικολογικής Ογκολο-
γίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ 
κ. Νικόλαο Ακρίβο και τον 
στενό του συνεργάτη Γυναι-
κολόγο κ. Δημήτριο Τουρ-
λάκη. Ο ενδοσκοπικός εξο-
πλισμός των χειρουργείων 
του Θεραπευτηρίου “ΟΛΥ-
ΜΠΙΟΝ” έχει ανανεωθεί με 
υπερσύγχρονα μηχανήματα 

και εργαλεία τελευταίας τε-
χνολογίας και είμαστε σε 
θέση να αντιμετωπίσουμε 

και τα πιο δύσκολα γυναι-
κολογικά περιστατικά με 
λαπαροσκοπική ή ανοικτή 

προσέγγιση σύμφωνα πάντα 
με τα διεθνή δεδομένα και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Τμήμα γυναικολογικής ογκολογίας στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ METEO.GR

Τον 2ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας 
πραγματοποιεί το meteo.gr, με 
δεκάδες συμμετοχές φωτογράφων 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 
Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία και η κριτική επι-
τροπή επέλεξε 50 φιναλίστ ανά-

μεσα σε 450 συμμετοχές!
Ανάμεσά τους είναι και η εκπληκτική 
φωτογραφία του Άγγελου Κολι-
αδήμα, που τραβήχτηκε στις 5 Ια-
νουαρίου 2019, όταν η κακοκαιρία 
με το όνομα «Σοφία» είχε κάνει την 
εμφάνισή της στην Πάτρα. Το κλικ 

του φωτογράφου, δείχνει τη Γέφυ-
ρα Ρίου - Αντιρρίου, με φόντο τη 
χιονισμένη Παλιοβούνα. 
Η 2η φάση είναι σε εξέλιξη με την 
ανοιχτή ψηφοφορία του κοινού, η 
οποία ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 
Απριλίου στις 18:00.

Οι δέκα συμμετοχές που θα συγκε-
ντρώσουν τις περισσότερες ψήφους 
θα κερδίσουν από μία fine art 
εκτύπωση της φωτογραφίας τους, 
προσφορά της εταιρίας @Ψηφια-
κό Τύπωμα, καθώς επίσης και μία 
αναμνηστική ομπρέλα MeteoGR.

Η φωτογραφία που συμμετέχει σε διαγωνισμό!


