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ΜΕΓΑΛΑ ΒΗΜΑΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ο Δήμος Μεγαρέων προχωρά σε δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε δομή για παροχή
υσσιτίων (που έως σήμερα δεν είχε, υποστήριζε αυτά της Ιεράς Μητροπόλεως) ενώ αναβαθμίζει το Κοινωνικό του Υαρμακείο,
ενώ προχωρά σε προσλήψεις για στελέχωσή τους. Διεύρυνση υποστήριξης σε όσους πλήττονται από την κρίση.
Διαβάστε σελίδα 3

Προσλήψεις Λύση εν όψει
για τις κοινωνικές δομές από Φ. Παππού
στον Δήμο Ελευσίνας αλλά,

ΦΨΡΙ την προβλεπόμενη
υποχρεωτική δημοσίευση

σε μείζον πρόβλημα

Ο Δήμος Υυλής προχωρά μετά από ισχυρή
βούληση στην αποζημίωση των ιδιοκτητών που κατέχουν εκτάσεις στην περιοχή ελίδα 5

στον τοπικό Σύπο ;
Αυτά
είναι
Προσέξτε ιδιαίτερα
τα
δικά
μας
έργα
τις ηλεκτρονικές σας στην περιοχή Δήμου Υυλής
Σελ. 15

συναλλαγές μην την «πατήσετε»
ας στέλνουν πλαστά e-mail δήθεν από Ελληνική
Σράπεζα για να σας βάλουν στην διαδικασία και στο
τέλος να πάρουν τα στοιχεία σας
ελίδα 6

υνέντευξη Σύπου θα δώσει ο Γιάννης
Βασιλείου στην Φασιά για τα έργα που
θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια

ειρά από έργα πλακόστρωσης
πεζοδρομίων γίνονται στην

Μάνδρα από τον Δήμο ελ. 14

Σο 6ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα
Φειροπάλης

στο Κλειστό Γήπεδο
Ασπροπύργου
ελίδα 2

Σρίηε 21 Μαρηίοσ 2017

13

Ο ύλλογος Εθελοντών συνέδραμε με την παρουσία του την έναρξη της διοργάνωσης με αποκλεισμό δρόμων στην Παγκάλου

Αρχή και τέλος στην Ελευσίνα για 2ο Trail Ride

Οι συμμετέχοντες με μηχανές και αυτοκίνητα ξεκίνησαν και περιόδευσαν τα ορεινά Γεράνεια δυτικά των Μεγάρων

Σο Off Road Team διοργάνωσε το 2ο Trail Ride για το 2017 στις 19 Μάρτη, σε μια περιοχή, αυτή της Δυτικής Αττικής που κρύβει μια απίστευτη
μαγεία φύσης, διαδρομών και ομορφιάς. Η διοργάνωση έγινε με αφετηρία και τερματισμό στην Ελευσίνα στο «Ρόδον», με διαδρομές στο πανέμορφο όρος Γεράνεια δυτικά της πόλεως των Μεγάρων, με άπειρη ομορφιά, θέα, φύση και τις καλύτερες εμπειρίες για τους συμμετέχοντας. Εγινε πέρασμα από τα Πίσσια, Πράθι, Μάζι Μεγάρων με θέα τις Αλκυονίδες… Η διαδρομή δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά ήταν απόδραση με
δράση στην όμορφη φύση. Σα χιλιόμετρα της διαδρομής ήταν ανάλογα
με την επιλογή των συμμετεχόντων, αφού είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν και να αρκεστούν 70, 100 ή ακόμη και 150 χιλιόμετρα στο Road
Book! Η διάρκεια της διαδρομής ήταν από 4- έως 6+ ώρες με άνεση. Πήραν μέρος μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Οι λάτρεις του χώματος, χρησιμοποίησαν από μοτοσυκλέτα, έως «γουρούνα» και αυτοκίνητο 4Φ4.
Σο Trail Ride στηρίζουν η BF Goodrich, τα SWM και AJP, η My-Track,
το Chalidias Electrics, το GRC Power Factory, η Michelin τα Aurora Rally Equipment, το Bafetis Workshop. Ο ύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου συνέδραμε αποτελεσματικά την διοργάνωση με αποκλεισμό ασφαλείας για τους δρόμους διέλευσης. Υωτο από την αφετηρία.

