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Προς την Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Από το πρακτικό της αριθ.14/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 12/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόταση για την ονοματοδοσία
του Δημαρχιακού Καταστήματος
Νέας Χαλκηδόνας σε «Μάριος
Τσαγκάς» προς τιμήν του πρώην
Δημάρχου Ν.Χαλκηδόνας.
Σήμερα Πέμπτη 06-12-2018 και ώρα 18:00μμ στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα
Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν. Χαλκηδόνα, συνεδρίασε η
Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις
αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και
στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ.31861/03-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Δαγλόγλου Κατερίνα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Σκλιάς Αλέξανδρος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Πρεβέντη Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος

Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 και μοναδικό
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής:
Με τις υπ αριθμ πρωτ: 6444/20-8-2010 και 8188/28-3-2018 αιτήσεις ο κος Γιάννης
Δοπτόγλου τ. Δημοτικός Σύμβουλος –Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας είχε κάνει μια
πρόταση στον τότε Δήμαρχο Νέας Χαλκηδόνας κο Γεώργιο Αποστολάκη να ονομαστεί
το Δημαρχιακό Κατάστημα της Ν.Χαλκηδόνας με το όνομα του πρώην και επί δυο
θητείες αείμνηστου Κοινοτάρχη –Δημάρχου «Μάριου Τσαγκά»
Συνέχισε με μια Ιστορική Αναδρομή και είπε τα εξής:
Η Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ Α22 /18-1-1934) με 2.300
κατοίκους περίπου. Ως Κοινότητα διατηρήθηκε μέχρι το 1982, όταν μετά την
απογραφή του 1981 βρέθηκε με πληθυσμό 10.533 κατοίκους και με βάση το νόμο
μετονομάσθηκε σε Δήμο (Π.Δ. 554/13.8.82- ΦΕΚ 98/23-8-82). Ο Δήμος Νέας
Χαλκηδόνας συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας το 2010 και προέκυψε ο
σημερινός Καλλικρατικός Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Επειδή οφείλουμε να συντηρούμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε ανθρώπους
που προσέφεραν στα κοινά της πόλης μας, φέρνουμε προς συζήτηση την πρόταση
της απότισης τιμής στον πρώην πρόεδρο και δήμαρχο της Νέας Χαλκηδόνας, Μάριο
Τσαγκά.
Ο Μάριος Τσαγκάς ηγήθηκε συνδυασμού για πρώτη φορά στις εκλογές του 1959,
οπότε και εκλέχθηκε κοινοτικός σύμβουλος. Παρέμεινε επικεφαλής της
αντιπολίτευσης στο Κοινοτικό Συμβούλιο, μέχρι την επιβολή της δικτατορίας των
συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967, οπότε και παύεται από κοινοτικός
σύμβουλος με απόφαση της χούντας, μαζί με τους συμβούλους του συνδυασμού του.
Επανέρχεται στη θέση του μετά την πτώση της χούντας το 1974.
Στις πρώτες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατίας στις 30/3/1975 ο Μάριος Τσαγκάς εκλέγεται πρόεδρος με ποσοστό 65%.
Επανεκλέγεται στις εκλογές του 1978 και παραμένει κοινοτάρχης μέχρι τις 13/8/1982,
οπότε η Κοινότητα μετονομάζεται σε δήμο και ο ίδιος καταγράφεται ως ο πρώτος
δήμαρχος της Νέας Χαλκηδόνας μέχρι τις 31/12/1982.
Η μακρόχρονη ασχολία του Μάριου Τσαγκά με τα κοινά, η ουσιαστική του συμβολή
στη δημοκρατική λειτουργία της Κοινότητας – Δήμου και η καταγραφή του ως του
τελευταίου προέδρου της Κοινότητας και του πρώτου δημάρχου της Νέας
Χαλκηδόνας, σε συνδυασμό με το πλούσιο έργο που άφησε είναι οι λόγοι για τους
οποίους θεωρούμε ότι απαιτείται η απότιμη τιμής στον πρώην δήμαρχο.

Η πρότασή μας είναι να ονομαστεί Μάριος Τσαγκάς το δημαρχιακό κατάστημα Νέας
Χαλκηδόνας. Σημειωτέον ότι ο χώρος όπου έχει οικοδομηθεί το δημαρχείο στη
συμβολή Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων έχει παραχωρηθεί από τον ΟΣΚ, στον οποίο
περιήλθε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του πρώην στρατοπέδου της ΕΣΑ. Η
συμβολή του Μάριου Τσαγκά στην απόδοση αυτού του χώρου για την ανέγερση
σχολείου είναι καθοριστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 4/2/1980 υπό την
προεδρία του έγινε σύσκεψη φορέων της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για
τη μη απομάκρυνση του στρατιωτικού εργοστασίου και για την ανέγερση σχολικού
κτιρίου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου ΕΣΑ.
Θεωρώντας ότι με την πρόταση αυτή συνεισφέρουμε στην καταγραφή της σύγχρονης
ιστορίας της πόλης μας, ζητάμε να γίνει δεκτή η πρόταση και να γίνει εισήγηση προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμητική ονοματοδοσία και την εντοίχιση ανάλογης
πλάκας στο χώρο του δημαρχιακού καταστήματος Νέας Χαλκηδόνας.
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά:
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο υπ΄αριθμ 14/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στην
συνέχεια ο Κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Προέδρου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να γίνει δεκτή η πρόταση και να γίνει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τιμητική ονοματοδοσία και την εντοίχιση ανάλογης πλάκας στο χώρο του
δημαρχιακού καταστήματος Νέας Χαλκηδόνας.
Η κα Δρούγγα απείχε. Δεν έχει αντίρρηση στο να τιμηθεί ο κ Μάριοις Τσαγκάς αλλά
έχει κάποιες επιφυλάξεις ως προς το συγκεκριμένο χώρο.

Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

