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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 15-4-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο ΕΗΔ:

Εξέταση αιτήματος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για
άδεια διεξαγωγής έρευνας στο Δήμο Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Απριλίου 2014, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00
(7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4719/11-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
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14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βατζιάς Αντίγονος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Κουτσαντάς Βασίλειος
22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σμυρλής Βασίλειος
24. Συρακούλης Γεώργιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσιτσές Δημήτριος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από πρόταση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κου Πατσά Κυριάκου, να αναβληθεί η συζήτηση
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχώρησε στη συζήτηση
των θεμάτων της συνεδρίασης.
Θέμα 4ο ΕΗΔ:

Εξέταση αιτήματος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για
άδεια διεξαγωγής έρευνας στο Δήμο Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος, κ Αντώνης Γκουντάρας,
θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω επιστολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ:
«Λάρισα, 1 Απριλίου 2014
ΠΡΟΣ:

Κο Αντώνη Γκουντάρα, Δήμαρχο Αγιάς
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης για την νόσο Alzheimer και τη μεσογειακή
δίαιτα στην Αγιά
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την ανταπόκρισή σας στην
πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε την διεξαγωγή της μελέτης μας στην πόλη της
Αγιάς.
Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανίχνευση στο γενικό πληθυσμό των ατόμων που
παρουσιάζουν διαταραχή της μνήμης ή γενικότερα των νοητικών τους λειτουργιών. Η
εξέταση θα περιλαμβάνει επίσης μια καταγραφή των διατροφικών τους συνηθειών, των
λοιπών προβλημάτων υγείας και ένα αιματολογικό έλεγχο. Η εξέταση είναι φυσικά
δωρεάν και διενεργείται μετά από έγγραφη συγκατάθεση του συμμετέχοντα.
Η περιοχή της Αγιάς επιλέχθηκε από γιατί πιστεύουμε ότι οι διατροφικές συνήθειες και
ο τρόπος ζωής της περιοχή σας ενδεχομένως επιδρούν ευεργετικά στην αποτροπή της
εμφάνισης της νόσου Alzheimer
Αυτό που θα μας ενδιέφερε σε πρώτη φάση για να σχεδιάσουμε το δείγμα το οποίο θα
προσεγγίσουμε είναι: (1) να μας χορηγήσετε από το δημοτολόγιο τους δημότες που είναι
ηλικίας >65 ετών ώστε να επιλέξουμε ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Υπάρχει
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βέβαια περίπτωση να προσεγγίσουμε και όλους τους δημότες πάνω των 65 ετών αν
υπάρχει ενδιαφέρον. (2) Να μας υποδείξετε τους χώρους που θα μπορούσαμε να
διενεργήσουν την εξέταση οι 3 ομάδες γιατρού και ψυχολόγου που έχουμε (πχ ΚΑΠΗ,
κέντρο υγείας, άλλοι χώροι του δήμου, σχολεία κλπ) και τέλος (3) ενδιαφερόμαστε να
καταστήσουμε γνωστή τη μελέτη μας με διάφορες ενημερωτικές συναντήσεις τις οποίες
μπορούμε να κάνουμε σε χρόνο και τόπο που εσείς θα μας υποδείξετε. Η περιοχή της
Αγιάς αν μας βοηθήσετε να πραγματοποιηθεί η μελέτη θα είναι στο ερευνητικό
επίκεντρο όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του διεθνούς επιστημονικού χώρου.
Πιστεύοντας στην βοήθειά σας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων.
Με Τιμή
Γεώργιος Μ. Χατζηγεωργίου
Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του αιτήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- το αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά Γρηγόριου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σχολή Επιστημών Υγείας –
Τμήμα Ιατρικής - Νευρολογική Κλινική), για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης
για την νόσο Alzheimer και τη μεσογειακή δίαιτα στην Αγιά. Ο Δήμος Αγιάς θα
παρέχει κάθε δυνατό υλικοτεχνικό και κτιριακό εξοπλισμό για την ομαλή διεξαγωγή
της μελέτης.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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