
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ
ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ   

                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Της υπ' αριθμ.  276/11  πράξεως τoυ  Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας 
απo τηv αριθμ.  33η   της  11-11-2011,  συvεδρίαση αυτού που  πραγματoπoιήθηκε 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 95  & 96 του   Ν.  3463/06 καθώς και  το  άρθρο 67 του  Ν.  3852/10 και 
κoιvoπoιήθηκε αυθημερόν vόμιμα με Δημoτικό κλητήρα τηv  7-11-2011.             

                                              ΘΕΜΑ  2o    

 
« Γνωμοδότηση  επί των προτάσεων του Ο.Ρ.Σ.Α.  για την τροποποίηση του 
Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας – Μαγούλας στην θέση Χάβωσι  »

Τo Συμβoύλιo βρέθηκε σε vόμιμη απαρτία επί 27 μελώv,
Παρόvτωv του Πρoέδρου ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ και τωv μελώv
Γ.Καμπάνη, Π.Λινάρδου, Τ.Φαρμάκης, Δ. Λιάσκου,  Αντ. Βεντούρης, Αθ. Μαυρογιάννη, 
Μεν.  Μίχα,  Δ.  Παπαδόπουλο,   Ηρ.  Παπαγιάνναρο,   Κλ.Τζαφέρη,  Α.  Λεβέντη,  Χ. 
Ανδρώνη,  Β.  Τόλη,  Δ.Νίκα,  Αθ.Κριεκούκη,  Δ.  Τσάτσης,  Χρ.Ντάφλο,  Μ.  Αντωνάρα-
Αντωνίου Δ.Οικονόμου, Εμ.  Βαρδαβάκη ,Χ. Τσαφαράς Ν. Μαίλη, Γ.  Κοντούλη, Β. 
Ρεντούμη 

απόvτωv δε των κ.κ. Μ.Παντελίδη , Γ. Νικολακάκη

παρουσία και του  δημάρχου κου. Γεωργίου Τσουκαλά 

Παρόντος δε και του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας 
κου. Λάμπρου Μανώλη  (σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν. 3852/2010). 

Ο  Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λινάρδο προκειμένου να εισηγηθεί 
το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης .

Ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγούμενος λέγει τα εξής: 
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   Είναι γνωστό ότι η  περιοχή για την οποία προτείνεται από τον ΟΡΣΑ η μερική 
τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Ελευσίνας /Μαγούλας, ευρίσκεται στην θέση 
«Χάβωσι»  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μαγούλας και  οριοθετείται  βορείως  και 
δυτικώς  από  την  λεωφόρο  ΝΑΤΟ  και  νοτίως  και  ανατολικώς  από  τον 
Σαρανταπόταμο.
   Εντός των ορίων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μαγούλας (υπ’ 
αριθ.  9418/1758/31.03.1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας 
και  Δημοσίων  Έργων,  ΦΕΚ  310/Δ/16.04.1997)  έχει  ενταχθεί  το  δυτικό  και 
βορειοδυτικό τμήμα της εν λόγω περιοχής, με τις ακόλουθες χρήσεις:

• γενική  χρήση  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων (του  άρθρου  10  του  από 
23.02.1987  π.δ/τος  –  ΦΕΚ  166/Δ/1987)  με  καθορισμένη  και  άρα 
αποκλειστικώς  επιτρεπόμενη  ειδική  χρήση  κτιρίων  περίθαλψης.  Εντός  της 
χρήσης αυτής ευρίσκεται ο σημερινός χώρος του Περιφερειακού Νοσοκομείου 
Θριασίου και του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων, χωρίς ο χώρος αυτός να 
καλύπτει το σύνολο της χρήσης κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης)

• ειδικές  χρήσεις  χώρων  στάθμευσης βορειοανατολικώς  και  νοτίως  της 
περιοχής των κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης) για εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας του Νοσοκομείου

• ζώνη πρασίνου 50 μέτρων από τον άξονα της Λεωφόρου ΝΑΤΟ βόρεια του 
Νοσοκομείου

   Επισημαίνεται ότι το όριο του Γ.Π.Σ. στην περιοχή αυτήν έχει τεθεί στα 70 μέτρα 
από τον άξονα του Σαρανταπόταμου.
   Το υπόλοιπο τμήμα της επίμαχης περιοχής έχει παραμείνει εκτός ορίων Γ.Π.Σ. ως 
περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Το τμήμα αυτό εμπίπτει στην περιοχή Α΄ της Ζ.Ο.Ε. 
Αττικής (από 13.12.1979 π.δ. - ΦΕΚ 707/Δ/1979) και σε αυτό επιτρέπονται:

- Κτηνοτροφικά  κτίρια,  πτηνοτροφικά  κτίρια,  γεωργικές  αποθήκες, 
θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις,  φρεάτια 
και κατοικίες.

- Σφαγεία (σε θέσεις εγκρινόμενες με υπουργική απόφαση).
- Τεχνόπολη (κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΟΡΣΑ).
- Επαγγελματικά εργαστήρια ή αποθήκες για αποθήκευση και συσκευασία ή 

ανασυσκευασία  υλικών  με  χρήση  κατάλληλου  μηχανολογικού  εξοπλισμού, 
χωρίς  παραγωγή  νέου  προϊόντος  (με  εξαίρεση  την  κατασκευή  ειδών 
συσκευασίας  από  χαρτί,  χαρτόνι  ή  ξύλο  μόνο  για  την  εξυπηρέτηση  ιδίων 
αναγκών),  ή  για  κατάψυξη  ή  συντήρηση  ευπαθών  προϊόντων,  με  την 
προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή στις αποθήκες τυγχάνουν επεξεργασίας ή 
εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης της 
μονάδας.

- Οινοποιεία,  ελαιοτριβεία,  κυλινδρόμυλοι  χαμηλής  όχλησης,  τα  οποία 
αξιοποιούν προϊόντα της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς 
δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερμική ισχύς τα 50 KW.

- Εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος 
(διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών και 
υγρών  αποβλήτων),  χωρίς  περιορισμό  ως  προς  την  κινητήρια  ισχύ  του 
μηχανολογικού εξοπλισμού τους (ύστερα από Ε.Π.Ο. και γνώμη του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου).
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- Αποθήκες  για  αποθήκευση,  διαλογή  και  μηχανική  επεξεργασία  για 
ανακύκλωση  άχρηστων  υλικών  σε  υπαίθριους  ή  στεγασμένους  χώρους, 
χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού 
τους.

   Στην πρόταση του Δήμου Ελευσίνας για την τροποποίηση του ΓΠΣ Μαγούλας, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθ.  21/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  258/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε 
συνδυασμό  με  την  υπ’  αριθ.  271/2011 απόφασή  του,  προβλέπονται  για  την 
συγκεκριμένη περιοχή οι εξής τροποποιήσεις: 

• Εντάσσεται εντός των ορίων του ΓΠΣ το τμήμα της περιοχής «Χάβωσι», το 
οποίο σήμερα ευρίσκεται εκτός των ορίων του ισχύοντος ΓΠΣ

• Καταργούνται  οι  ειδικές χρήσεις των χώρων στάθμευσης βορειοανατολικώς 
και νοτίως της περιοχής των κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης)

• Καθορίζεται  γενική  χρήση  γενικής  κατοικίας  (του  άρθρου  3  του  από 
23.02.1987  π.δ/τος  –  ΦΕΚ  166/Δ/1987),  με  εξαίρεση  τα  επαγγελματικά 
εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τα πρατήρια βενζίνης, πλην εργαστηρίων 
αρτοποιίας  και  ζαχαροπλαστικής,  στην  υπόλοιπη  (πέραν  του  χώρου 
κοινωνικών  εξυπηρετήσεων,  όπως  η  έκταση  αυτού  περιορίζεται  με  την 
πρόταση του Δήμου) έκταση της επίμαχης περιοχής και με μέσο Σ.Δ. 0,6

•  Καθορίζεται ζώνη πρασίνου πλάτους 20 μέτρων ανατολικώς και νοτίως του 
χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων (Περιφερειακού Νοσοκομείου Θριασίου)

• Καθορίζεται ζώνη πρασίνου 70 μέτρων από τον άξονα του Σαρανταπόταμου 
κατά μήκος των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας στην 
δυτική πλευρά

          Η πρόταση του ΟΡΣΑ για τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Μαγούλας

   Η υπό εξέταση πρόταση του ΟΡΣΑ προβλέπει για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. 
Μαγούλας στην επίμαχη περιοχή:
*  Διατήρηση  της  γενικής  χρήσης  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων  (περίθαλψης)  στην 
έκταση που έχει κατά το ισχύον Γ.Π.Σ
* Διατήρηση της ειδικής χρήσης του χώρου σταθμεύσεως νοτίως της περιοχής των 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης).
* Αλλαγή χρήσεως της ειδικής χρήσης του χώρου σταθμεύσεως βορειοανατολικώς 
της  περιοχής  των  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων  (περίθαλψης)  εμβαδού  45 
στρεμμάτων σε γενική χρήση μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας (του άρθρου 5 
του από 23.02.1987 π.δ/τος – ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με μέσο Σ.Δ. 0,6.
*  Ένταξη εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. του τμήματος της επίμαχης περιοχής εμβαδού 
154 στρεμμάτων, το οποίο σήμερα ευρίσκεται εκτός των ορίων του ισχύοντος Γ.Π.Σ. 
και καθορισμό σε αυτό γενικής χρήσεως μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας (του 
άρθρου 5 του από 23.02.1987 π.δ/τος – ΦΕΚ 166/Δ/1987) και με μέσο Σ.Δ. 0,6.
*  Καθορισμό ζώνης πρασίνου πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων μέχρι τις παρυφές 
του φυσικού διαμορφωμένου πρανούς του Σαρανταπόταμου και  στο όριο με  την 
περιοχή των κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης).
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    Σύμφωνα με την παγία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τον 
πολεοδομικό  σχεδιασμό  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπ’  όψιν  η  ιδιομορφία,  ο 
χαρακτήρας μιας περιοχής και η εν γένει  φυσιογνωμία της, καθώς και οι  ανάγκες 
κάθε περιοχής, ώστε οι οικισμοί να διαμορφώνονται κατά τρόπο λειτουργικό και να 
εξασφαλίζουν τους καλύτερους, δυνατόν, όρους διαβιώσεως των κατοίκων.
   Επί των προαναφερθέντων προτάσεων τροποποιήσεως του Γ.Π.Σ. Μαγούλας για 
την επίμαχη περιοχή προτείνουμε τα ακόλουθα:
1) Να διατηρηθεί η γενική χρήση κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης) και στο 
τμήμα  της  προβλεπόμενης  από  το  ισχύον  ΓΠΣ  περιοχής  κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων,  το  οποίο  βρίσκεται  ανατολικά  του  Περιφερειακού  Νοσοκομείου 
Θριασίου  και  του  Λάτσειου  Κέντρου  Εγκαυμάτων,  σύμφωνα  με  την  διάταξη  του 
άρθρου  24  του  Συντάγματος  και  την  παγία  νομολογία  του  Συμβουλίου  της 
Επικρατείας. Δηλαδή να διατηρηθούν τα όρια, τα οποία προβλέπει το ισχύον ΓΠΣ 
Μαγούλας  (ΦΕΚ  310/Δ/1997)  για  τον  χώρο  γενικής  χρήσης  κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων (περίθαλψης).
2) Για τον ίδιο λόγο που προαναφέρθηκε,  να διατηρηθούν οι ειδικές  χρήσεις του 
νοτίου  χώρου  σταθμεύσεως  και  του  βορειοανατολικού  χώρου  σταθμεύσεως 
(εμβαδού 45 στρεμμάτων).
3) Ως προς το τμήμα της περιοχής εμβαδού 154 στρεμμάτων,  το οποίο σήμερα 
ευρίσκεται  εκτός  των  ορίων  του  ισχύοντος  Γ.Π.Σ.,  να  καθορισθεί  γενική  χρήση 
γενικής κατοικίας, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου (και τις αναφερόμενες σε 
αυτήν  εξαιρέσεις).  Η  πρόταση  του  Δήμου  Ελευσίνας  προβλέπει  πιο  ήπια  γενική 
χρήση (γενικής κατοικίας) σε σχέση με την πρόταση του ΟΡΣΑ (η οποία προβλέπει 
μη  οχλούσα  βιομηχανία  –  βιοτεχνία)  και  συνάδει  προς  τις  κατευθύνσεις  του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να προτιμηθεί. Επίσης, 
παρά το γεγονός ότι η γενική χρήση του άρθρου 5 του από 23.02.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 
166/Δ/1987) φέρει τον τίτλο μη οχλούσα βιομηχανία – βιοτεχνία, κατά τα διδάγματα 
της κοινής πείρας η γειτνίαση τέτοιων βιομηχανικών – βιοτεχνικών χρήσεων με την 
ευαίσθητη ειδική χρήση της περίθαλψης δημιουργεί σε κάθε περίπτωση όχληση, η 
οποία είναι ασυμβίβαστη με την ήδη υφιστάμενη χρήση του Νοσοκομείου. Επιπλέον, 
κατόπιν έρευνας του πολεοδομικού καθεστώτος  στην Αττική προκύπτει  ότι  καμία 
περιοχή ΒΙΟΠΑ δεν έχει θεσμοθετηθεί πλησίον Νοσοκομείου.
4) Να  καθορισθεί  συνεχόμενη  ζώνη  πρασίνου  70  μέτρων  από  τον  άξονα  του 
Σαρανταπόταμου  κατά  μήκος  των  διοικητικών  ορίων  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Μαγούλας στην δυτική πλευρά του ρέματος, στο ανατολικό όριο του νότιου χώρου 
σταθμεύσεως  και  στο  ανατολικό  όριο  του  χώρου  κοινωνικών  εξυπηρετήσεων.  Η 
πρόταση για περιορισμό της ζώνης προστασίας του Σαρανταπόταμου από τα 70 
μέτρα στα 20 μέτρα περιορίζει την προστασία του ρέματος αυτού και για τον λόγο 
αυτόν δεν συνάδει με την ως άνω συνταγματική διάταξη. Επίσης, πρέπει να λάβουμε 
σοβαρά υπ’ όψιν τα κατωτέρω:

Α) Την υπ’ αριθ. 28/2011 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η συνολική πρόταση 
τροποποίησης  του  ΓΠΣ  Ελευσίνας/Μαγούλας  που  διατυπώνεται  στην  ομόφωνη 
απόφαση 271/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.

Β) Την υπ’ αριθ. 18/2011 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Μαγούλας  του  Δήμου  Ελευσίνας  για  μη  εγκατάσταση  της  βιομηχανίας  Β/S/H 
γειτονικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
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Γ) Την υπ’ αριθ. 57/2011 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Ελευσίνας  για  μη  εγκατάσταση  της  βιομηχανίας  B/S/H δίπλα  από  το  μοναδικό 
Νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής.

Δ) Την υπ’ αριθ. 99/24-10-11 ομόφωνη απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων στο 
Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο, για μη εγκατάσταση του εργοστασίου της Β/S/H δίπλα από 
το Νοσοκομείο.

Ε) Την υπ’ αριθ. 92/26-10-11 απόφαση της Διοίκησης του Γ.Ν. Θριάσιο που είναι 
αντίθετη με την εγκατάσταση της βιομηχανίας B/S/H στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΣΤ) Την παλλαϊκή αντίδραση της κοινωνίας του Θριασίου και των όμορων Δήμων, 
γιατί το Γενικό Θριάσιο Νοσοκομείο είναι δημιούργημα του λαού της περιοχής και της 
τοπικής  αυτοδιοίκησης,  μετά  από  μακροχρόνιους  αγώνες.  Η  προσφορά  των 
υπηρεσιών  του  Νοσοκομείου  για  την  ευρύτερη  περιοχή  είναι  και  παραμένει 
διαχρονικά ανεκτίμητη.

   Σημειωτέον ότι οι υπηρεσίες του ΟΡΣΑ, σε σχέση με το ισχύον ΓΠΣ και λόγω της 
γειτνίασης με το Νοσοκομείο της προτεινόμενης επένδυσης της βιομηχανίας B/S/H, 
αντί  να προτείνουν ηπιότερες χρήσεις στην συγκεκριμένη περιοχή, που θα δίνουν 
μια μελλοντική προοπτική (νέες πτέρυγες του νοσοκομείου, χώροι αποκατάστασης 
ασθενών,  χώροι  περιπάτου  και  αναψυχής  για  τους  ασθενείς),  εισηγούνται  πολύ 
δυσμενέστερες  χρήσεις  (εγκατάσταση  βιομηχανίας  μέσης  όχλησης  ),  που  στην 
πράξη  ακυρώνουν  την  φιλοσοφία  του  προτεινόμενου  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  της 
Αθήνας με ορίζοντα το 2021 που τόσες ελπίδες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής θα 
πρέπει να αφήνει στην πλέον επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας.
   Εκατό χρόνια η Ελευσίνα και η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, προσφέρουν στην 
εθνική οικονομία χωρίς ανταποδοτικά οφέλη και χωρίς κάποιο έργο αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής του Θριασίου.
   Δεν είναι δυνατόν, το Θριάσιο Νοσοκομείο και το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων να 
είναι τα μοναδικά Νοσοκομεία της Αττικής που θα έχουν δίπλα τους ένα εργοστάσιο, 
ενώ παράλληλα,  αυτό  το  εργοστάσιο  αν  κατασκευαστεί,  μετά  από απόφαση του 
ΟΡΣΑ,θα είναι το πρώτο εργοστάσιο στην Ευρώπη που κατασκευάζεται δίπλα σε 
Νοσοκομείο. 
   Για άλλη μια φορά δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης της 
βιομηχανίας B/S/H, όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε άλλον χώρο, μακριά 
από το Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο .Τέτοιοι  χώροι υπάρχουν κοντά στην περιοχή 
Χάβωσι, όπως είναι η περιοχή «Στρίφι», με τα ίδια στρατηγικά πλεονεκτήματα για 
την Εταιρεία, όπως αναφέρεται και στην προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που θα μας βρουν σύμφωνους.
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει  
δεκτή  τη  συνολική πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ Ελευσίνας –Μαγούλας, 
σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση 271/11 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, 
όπως  η  πρόταση  αυτή  τροποποιείται  εκ  των  πραγμάτων  μετά  τις  ανωτέρω 
επισημάνσεις και διαμορφώνεται ως εξής:
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1) Διατήρηση του χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης) με τα όρια που 
προβλέπονται στο ισχύον ΓΠΣ Μαγούλας (ΦΕΚ 310/Δ/1997).
2) Διατήρηση  των  χώρων  στάθμευσης  νοτίως  και  βορειοανατολικώς  του  χώρου 
κοινωνικών  εξυπηρετήσεων,  όπως  αυτοί  προβλέπονται  και  στο  ισχύον  ΓΠΣ 
Μαγούλας (ΦΕΚ 310/Δ/1997).
3) Ένταξη εντός των ορίων του ΓΠΣ Ελευσίνας/Μαγούλας της περιοχής των 154 
στρεμμάτων  που  σήμερα  βρίσκεται  εκτός  των  ορίων  του,  ως  περιοχή  προς 
πολεοδόμηση με χρήση γενικής κατοικίας, με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια 
χαμηλής  όχλησης  και  τα  πρατήρια  βενζίνης,  πλην  εργαστηρίων  αρτοποιίας  και 
ζαχαροπλαστικής.
4) Καθορισμός  συνεχόμενης  ζώνης  πρασίνου  70  μέτρων  από  τον  άξονα  του 
Σαρανταπόταμου  κατά  μήκος  των  διοικητικών  ορίων  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Μαγούλας στην δυτική πλευρά, στο ανατολικό όριο του νότιου χώρου στάθμευσης 
και στο ανατολικό όριο του χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων.
Στη συνέχεια το λόγο παίρνουν δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να τοποθετηθούν.
κ.Τζαφέρης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η περιοχή μας είναι πολύπαθη. Δεν μπορούμε να 
συναινέσουμε στην τροποποίηση της περιοχής σε βιομηχανική. Γι΄ αυτό το λόγο θα 
συμφωνήσουμε με τις προτάσεις της δημοτικής αρχής. 
κ.Κοντούλης. Πιστεύουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν θα πρέπει να βιαστεί να 
αποφασίσει  σήμερα.  Θα πρέπει  να εξετάσουμε ξανά το θέμα ,  διότι  δεν θα είναι 
σωστό να αφήσουμε να φύγει  αυτή η επένδυση.  Η προτεινόμενη επένδυση είναι 
στην  ίδια  κατάταξη  όχλησης  με  το  Θριάσιο  Νοσοκομείο.  Εάν  σήμερα  ληφθεί 
απόφαση εμείς θα την καταψηφίσουμε. 
κ.Ν.Μαίλης. Καμία επένδυση τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή του 
Θριασίου. Εμείς θα καταψηφίσουμε τις προτάσεις του ΟΡΣΑ. Επενδυση δεν σημαίνει 
και όφελος για το λαό της περιοχής. 
   Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
   Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  όλα  τα  ανωτέρω  και  έπειτα   από 
εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Με είκοσι τρείς (23) ψήφους υπέρ, έναντι τριών (3) κατά ( απέχουν από την 
ψηφοφορία  οι κ.κ. Κοντούλης, Λεβέντη, Αντωνίου-Αντωνάρα) 

• Να γίνει δεκτή   η  συνολική πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ Ελευσίνας 
–Μαγούλας,  σύμφωνα  με  την  ομόφωνη  απόφαση  271/11 του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  Ελευσίνας,  όπως  η  πρόταση  αυτή  τροποποιείται  εκ  των 
πραγμάτων μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις και διαμορφώνεται ως εξής:

1) Διατήρηση του χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων (περίθαλψης) με τα όρια που 
προβλέπονται στο ισχύον ΓΠΣ Μαγούλας (ΦΕΚ 310/Δ/1997).

2) Διατήρηση  των  χώρων  στάθμευσης  νοτίως  και  βορειοανατολικώς  του  χώρου 
κοινωνικών  εξυπηρετήσεων,  όπως  αυτοί  προβλέπονται  και  στο  ισχύον  ΓΠΣ 
Μαγούλας (ΦΕΚ 310/Δ/1997).
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3) Ένταξη εντός των ορίων του ΓΠΣ Ελευσίνας/Μαγούλας της φερόμενης ιδιοκτησίας 
ΤΙΤΑΝ που σήμερα βρίσκεται εκτός των ορίων του, ως περιοχή προς πολεοδόμηση 
με  χρήση  γενικής  κατοικίας,  με  εξαίρεση  τα  επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής 
όχλησης  και  τα  πρατήρια  βενζίνης,  πλην  εργαστηρίων  αρτοποιίας  και 
ζαχαροπλαστικής.

4) Καθορισμός  συνεχόμενης  ζώνης  πρασίνου  70  μέτρων  από  τον  άξονα  του 
Σαρανταπόταμου  κατά  μήκος  των  διοικητικών  ορίων  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Μαγούλας στην δυτική πλευρά, στο ανατολικό όριο του νότιου χώρου στάθμευσης 
και στο ανατολικό όριο του χώρου κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

   H  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 276/11. 
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                                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΛΕΒΕΝΤΗ        Μ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΡΑ 
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