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Από το πρακτικό της  11ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 160

Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος του Οικολογικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου  (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ)  και  του  Συλλόγου  των  Εκπ/κών  Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, με θέμα την αρχαία Ιερά Οδό.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013 
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ  24965/04-07-2013,  του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως 
του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 04-07-2013 και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τo 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών 
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα  είκοσι επτά  (27) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Ε.Καμπόλη 10. Ε. Λιάπης Απών 19.Ν. Παναγιωτάτος   28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης 11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου 

Απούσα  
20.Ι. Θεοτοκάς  29. Β. Παντελάρος 

3.Μ. Λιακόπουλος 12.Η. Περιμένης   Απών 21.Δ. Τσατσαμπάς  30.Ε. Γκούσκου 
4 Ι. Κέντρης 13.Δ. Δούμουρα    22. Α. Μποζίκας 31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη 14.Α.Βουρλούμης 23.Κ. Φουρλής 32.Κ. Ασπρογέρακας 

Απών
6.Φ.  Θεοδωρακόπουλος 
Απών

15.Λ. Γιαννακόπουλος      24.Α.Μπούτση 33.Κ. Φουντούλης 
Απών

7 Σ. Μπαλοδήμας 16. Κ. Αδαμοπούλου   25.Μ. Γιαννάκος 
8.Α. Θεοφίλης     17 Α. Πασπαλιάρης 26.Α.Πανόπουλος 
9.Π. Καραβίτης 18.Φ. Μαραβέλιας   2 Σ. Βαρυτιμιάδης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ’αριθμ. 160 απόφασης, απεχώρησαν οι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, κ. κ. Σ. Βαρυτιμιάδης, Α. Μποζίκας, Μ. Γιαννάκος,  Κ. Φουρλής Β., Παντελάρος & 
Ε. Γκούσκου, οι οποίοι  δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ’αριθμ. 163 απόφασης, απεχώρησαν οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ. 
κ. Α.Μπούτση,  Α.Πανόπουλος, οι οποίοι  δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν 
αυτής αποφάσεων. 

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τάσος Λυμπέρης., εισηγούμενος το θέμα είπε 
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τα  εξής: 
Με  το  υπ’  αριθ.πρωτ.:23826/26-6-2013  έγγραφό  του,  ο  Οικολογικός  Πολιτιστικός 

Σύλλογος (ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ) και ο Σύλλογος των Εκπ/κών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαϊδαρίου, 
ζητούν  να  συζητηθεί  στο  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο,  το  θέμα  της  κατάχωσης  τμήματος  της 
αρχαίας Ιεράς Οδού, που βρίσκεται  στην περιοχή της Αφαίας, στο ύψος ακριβώς της γέφυρας 
Σκαραμαγκά και  γειτνιάζει με το «Copa Copana». 
Ειδικότερα,  όπως  αναφέρουν  οι  δύο  (2)  Σύλλογοι,  στο  συγκεκριμένο  σημείο,  το  ίχνος  της 
αρχαίας Ιεράς Οδού, μαζί με τέσσερις τάφους ( οι δύο έχουν ήδη μεταφερθεί στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ελευσίνας και οι άλλοι δύο παραμένουν απροστάτευτοι  στο χώρο στάθμευσης του 
«Copa Copana»), αποκαλύφθηκε το 2006 και από τότε δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια 
ανάδειξης. 
Το αντίθετο μάλιστα έχει γίνει, αφού συστηματικά γίνεται προσπάθεια απόκρυψης της αρχαίας 
Ιεράς Οδού ( δεν υπάρχει, για παράδειγμα, καμία ενημερωτική πινακίδα) και κατάχωσής της, με 
πρόσχημα, δήθεν, την προστασία της.

Επιπροσθέτως, με τις  δύο αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού κ.κ.: 
Γερουλάνου (18 Αυγούστου 2011 ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/78879/3589)  και 
Τζαβάρα ( 3 Απριλίου 2013 ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/46710/21472/3133),

χωρίς κανένα απολύτως  σοβαρό επιχείρημα, επιχειρείται να καταχωθεί η αρχαία Ιερά Οδός, να 
ταφεί δηλαδή η ιστορία μας!

Για  τους  ανωτέρω  λόγους,  οι  δύο  (2)  ως  άνω  Σύλλογοι  καλούν  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο, να πάρει απόφαση, που θα αναφέρεται:

α) στην ακύρωση των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων των κ.κ. Γερουλάνου (2011) και 
Τζαβάρα (2013), με τις οποίες επιχειρείται να καταχωθεί η αρχαία Ιερά Οδός
β) στην ανάδειξη του μοναδικού τμήματος της αρχαίας Ιεράς Οδού που σώζεται στην 

πόλη μας
γ)  στο  χαρακτηρισμό  του  χώρου  ως   αρχαιολογικού  (να  κινηθούν  δηλαδή  όλες  οι 
απαραίτητες διαδικασίες)

Με τα δεδομένα αυτά, καλείται το Σώμα να συζητήσει το ως άνω αίτημα.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Τάσος Λυμπέρης 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, συζήτησε διεξοδικά 
το  θέμα,  για  το  οποίο  και  διατυπώθηκαν  οι  απόψεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων,  όπως 
αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αίτηση ακύρωσης των δύο (2) Υπουργικών Αποφάσεων:
• ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/78879/3589) του κ. Γερουλάνου, (18 Αυγούστου 2011),
• ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/46710/21472/3133),: του κ. Τζαβάρα, (03 Απριλίου 

2013,)  σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.
Την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς οδού, και τον  χαρακτηρισμό της,  ως «αρχαιολογικό χώρο», 
καθώς αποτελεί σημαντική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης μας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)             (Υπογραφή)          (Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-07-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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