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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 16/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 125/2021                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Απνδνρή δσξεάο (άλεπ αληαιιάγκαηνο) ζην 

Γήκν απφ ηελ Α.Δ.Κ. ηξηψλ (3) κειεηψλ 

(νδνπνηίαο, ζηαηηθήο θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ) 

ηνπ έξγνπ ηεο νδνχ Υξ.κχξλεο, ζπλνδνχ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο 

ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ πνπ ήδε 

εθηειείηαη.» 

ΑΔΑ: ΩΧΩΑ46ΜΩ0Ι-2ΦΧ



 
 

    ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 
9.30 π.κ. ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε 
κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 43 θαη ησλ ινηπψλ 
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ 
απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο  κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 9284/17/14-5-2021 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ 
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο 
6) εξεηάθεο Νηθφιανο 7) Γξακκέλνο ππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 8) Δκκαλνπήι Γαλάε, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΩΝ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Παπαθψζηα Αλζή, 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) Γξεηδειηάο Παληειήο, νη 
νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο δχν πξψηνπο λα 
έρνπλ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.. 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
φισλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. ζπδεηήζεθε σο 2ν κεηαμχ ησλ ζεκάησλ απηήο,  
είπε ηα εμήο:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 9239/13-5-2021 εηζήγεζε ηνπ Ιδηαηηέξνπ Γξαθείνπ 
Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
Θέμα: Απνδνρή δσξεάο άλεπ αληαιιάγκαηνο κειεηψλ. 
 
Θέηνπκε ππφςε ζαο ην αξηζ. εηζ. πξση. 9198/13-05-21 έγγξαθν ηεο ΑΔΚ ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη φηη νη κειέηεο νδνπνηίαο, ηαηηθή, Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 
ζην Γήκν θαη αθνξνχλ ζην έξγν ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο, ζπλνδνχ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθνχ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ 
πνπ ήδε εθηειείηαη είλαη άλεπ αληαιιάγκαηνο.  
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλσ ζην ψκα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο απφ ηελ ΑΔΚ 
ζην Γήκν ησλ ηξηψλ αλσηέξσ κειεηψλ. 
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 16/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηάρζεθαλ:  
 

1. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ πνπ δήισζε φηη πξφθεηηαη γηα ελέξγεηα 
πνπ δεζκεχεη ηελ πφιε θαη επηζήκαλε ηελ αξηζ.  ΓΟΤ 3246/νηθ. /15-6-2017 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 
4467/2017 [ Α΄56], ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζηέζεθαλ δχν ηειεπηαία 
εδάθηα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4067/2012  θαη εηζάγεηαη έηζη 
εηδηθή ξχζκηζε πνπ ηζρχεη εηδηθψο θαη εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο  αλεγέξζεηο 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 15.000 ζεαηψλ γηα ηηο 
νπνίεο, φηαλ απαηηνχληαη δηαλνίμεηο ή δηακνξθψζεηο νδψλ θαη ινηπά ζπλνδά 
έξγα, ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε κειεηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα απηά [ πρ. θπθινθνξηαθέο, ινηπέο ηερληθέο θαη 
ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, πςνκεηξηθή κειέηε νδψλ θιπ] αζθείηαη απνθιεηζηηθά 
απφ  ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη δελ πξνβιέπεηαη θακία άιιε 
πξφζζεηε δηαδηθαζία, γλψκε πνπ εθθξάδεηαη θαη ζην αξηζ. πξση. 4261/1-3-
2021 έγγξαθν ηεο Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη αλαξκφδηα ε Οηθ. 
Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο. Τπνζηήξημε επίζεο φηη ρξεηάδεηαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρ.. (απφ δεκνηηθή νδφ ζε πεξηθεξεηαθή νδφ), ε νπνία είλαη 
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ 
Γήκνπ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη φηη δελ ππάξρεη 
κειέηε ζθνπηκφηεηαο νχηε γλσκνδφηεζε ηεο Γ.Σ.Τ.. Σέινο δήισζε φηη ε 
παξάηαμή ηνπ δελ είλαη αληίζεηε ζην γήπεδν ηεο ΑΔΚ αιιά ζέινπλ λα γίλεη κε 
ηνλ ζσζηφ, ελδεδεηγκέλν θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν. 

 
2. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Δκκαλνπήι, πνπ δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηηο αλσηέξσ 

ζέζεηο ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ, ππελζχκηζε ηελ ζρεηηθή απνξξηπηηθή απφθαζε 
ηνπ Γ.., δελ αληηιακβάλεηαη ην ιφγν θαη ηε βηαζχλε γηα ηε ιήςε ηεο 
απφθαζεο, ζεσξεί απαξάδεθηε ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ Ο.Δ. πιήξσο 
αλαξκφδηα λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο θαη ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη 
θαλέλα δεκφζην ζπκθέξνλ αιιά εμππεξεηείηαη κφλν ε ΑΔΚ θαη ε είζνδνο ζην 
γήπεδφ ηεο. 

 
3. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο πνπ ππνζηήξημε ηα εμήο: 

 
«Πξφθεηηαη γηα κηα πξνθιεηηθή εηζήγεζε γηα έλα πνιπδάπαλν  έξγν πνπ δελ  
εμππεξεηεί θαλέλα δεκφζην ζπκθέξνλ αιιά νχηε θαη έρεη ζρέζε κε ηελ 
δαλεηνδφηεζε ηνπ γεπέδνπ. 

 εκεηψλνπκε φηη δελ δφζεθαλ απαληήζεηο ζε πνιιά ζνβαξά 

εξσηήκαηα πνπ  ηέζεθαλ πξνο ηνλ Γήκαξρν 

 Σν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ζε Γεκνηηθή Οδφ, σζηφζν δελ ππάξρεη θακία 

ζρεηηθή  απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νχηε θαη ππάξρεη ζην 

Σερληθφ Πξφγξακκα. Με πνηνπ απφθαζε θαη επζχλε πινπνηείηαη ινηπφλ 

ην έξγν; 

 Πξφθεηηαη γηα κεζφδεπζε κεηαηξνπήο ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ ζε 

ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ζηνηρείν ηεο έρεη ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ελ ιφγσ κειέηε 

ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2020 θαη θαηαηέζεθε κφιηο ζηηο 

13 Μάε 2021 ζην Γήκν, θαη πεξλά κε δηαδηθαζίεο εμπξέο ζηηο 19 Μάε 

ζηελ ΟΔ, ελψ θαηά δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ δε ζα έξζεη πνηέ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην. 
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 Ο θ. Γήκαξρνο δελ απάληεζε κε πνηνπ επζχλε δελ ελεκεξψζεθαλ 

φινπο απηνχο ηνπο κήλεο νη αηξεηνί θαη ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

 Γελ έρεη έξζεη Μειέηε θνπηκφηεηαο, αλ θαη ν Γήκαξρνο δηαβεβαηψλεη 

φηη ππάξρεη  

 Γελ ππάξρεη εηζήγεζε εάλ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε 

ηνπ Γήκνπ  

 Έξρεηαη κε ινγφηππν ηεο Πεξηθέξεηαο φκσο δελ ππάξρεη νχηε 

δηαβηβαζηηθφ νχηε θάπνηα ππνγξαθή ππαιιήινπ ηεο πεξηθέξεηαο, 

γεγνλφο γηα ην νπνίν δελ δφζεθε θακία απνιχησο εμήγεζε 

 Γελ ππάξρεη γλσκνδφηεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νχηε 

ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ζπληζηά 

κείδνλα παξέκβαζε εληφο ηνπ Πξνζθπγηθνχ πλνηθηζκνχ, πνπ νξίδεηαη 

θαη πξνζηαηεχεηαη κε ην Π.Γ (ΦΔΚ 467Γ/18.06.01), θαη παξά ηη 

γεγνλφο φηη   κεηαβάιιεη θαη ηηο ξπκνηνκηθέο γξακκέο  

 Μηιάκε γηα κηα κειέηε πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε έξγν δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. Αληίζεηα κεηαηξέπεη κέξνο ελφο δεκφζηνπ δξφκνπ, ηεο 

Υξπζνζηφκνπ κχξλεο, ζε ηδησηηθή  είζνδν  απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

είζνδν θαη έμνδν ησλ απηνθηλήησλ ησλ VIP.ζην γήπεδν, 

 Σν ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ απηφ έξγν ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

αζηξνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θνληά ζην 1 εθαηνκκχξην (944,438.25 € 

ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα Γεληθά Έμνδα, ην Δξγνιαβηθφ Κέξδνο, ην 

ΦΠΑ, νη εξγαζίεο Οδνπνηίαο, Η/Μ, Μειέηε Γηακφξθσζεο 

Πεξηβάιινληνο, θιπ..). ην νπνίν ζα επηβαξχλεη ην δεκφζην ηακείν ζε 

κηα πεξίνδν πνπ θπβέξλεζε, πεξηθέξεηα θαη δεκνηηθή αξρή έρνπλ σο 

κφληκε επσδφ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία  φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηεζηηθψλ ιατθψλ αλαγθψλ θαη δεκηνπξγίαο ή βειηίσζεο 

θξίζηκσλ ππνδνκψλ  

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηαςεθίδνπκε θαη δεηάκε ην ζέκα λα έξζεη 
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο (θχζε ηνπ 
έξγνπ θαη ηη εμππεξεηεί) θαη γηα ηππηθνχο (ζέκα αξκνδηφηεηαο)». 

 

 

 Ο Γήκαξρνο θ. Ι.Βνχξνο δήισζε φηη ην ζέκα εηζάγεηαη ζηελ Ο.Δ. γηαηί ηψξα 
ήιζαλ νη εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο ζην Γήκν, φηη δελ θάηη πνπ απνθξχπηεηαη 
θαη ζε επφκελε Ο.Δ. ζα έιζνπλ θαη νη ππφινηπεο κειέηεο (αλαβαζκνί, 
πεδφδξνκνη θιπ.), φηη ππάξρεη κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ηφληζε ηελ αλάγθε 
επίζπεπζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα απεκπιαθεί ε πφιε απφ 
ηελ επηβάξπλζε πνπ ππάξρεη ιφγσ ησλ έξγσλ, ηε ζεκαζία πινπνίεζεο θαη 
νινθιήξσζεο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ςεθηζζεί απφ φιεο ηηο 
εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο (Πεξηθ. Αηηηθήο, Βνπιή θιπ.), ζεσξεί φηη έρνπλ 
θαηαγξαθεί φιεο νη ελζηάζεηο, αληηξξήζεηο θιπ. ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., δήισζε 
αληίζεηνο ζηε δαηκνλνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, φηη δελ 
αληηιακβάλεηαη πνηεο εμππεξεηήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα 
πξνσζνχληαη, ππνζηήξημε φηη ηα έξγα είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφζβαζε θαη 
απνρψξεζε απφ ην γήπεδν, φηη ε πφιε απνθηά πεξίπνπ 10 ζηξέκκαηα 
θαιαίζζεησλ ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φηη δελ ππάξρεη ζέκα 
αδεηνδφηεζεο θαη επηζήκαλε ηδηαίηεξα ηελ αηζζεηηθή δηακφξθσζε ηνπ Ο.Σ. θαη 
ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. Δλ θαηαθιείδη ν 
Γήκνο απνδέρεηαη ηελ δσξεά ησλ κειεηψλ, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ζηελ 
Πεξηθ. Αηηηθήο, ε νπνία ζα εγθξίλεη, ζα δεκνπξαηήζεη θαη ζα ρξεκαηνδνηήζεη 
ην έξγν. 
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Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ 
κειψλ ηεο, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1θα ηνπ Ν. 3852/10, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20 θαζψο θαη ην αξηζ. εηζ. πξση. 
9198/13-05-21 έγγξαθν ηεο ΑΔΚ, 
 
 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  καηά πλειοψηθία 

(5 ΤΠΔΡ-3 ΚΑΣΑ) 
 

Σελ αποδοχή ηεο δωπεάρ (άλεπ αληαιιάγκαηνο) απφ ηελ ΑΔΚ ζην Γήκν Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο ηξηψλ (3) κειεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κειεηψλ 
νδνπνηίαο, ηαηηθήο θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν θαη 
αθνξνχλ ζην έξγν ηεο νδνχ Υξπζνζηφκνπ κχξλεο-Νέα Φηιαδέιθεηα, ζπλνδνχ θαη 
ζπκπιεξσκαηηθνχ έξγνπ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο νδνχ Παηξηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ 
πνπ ήδε εθηειείηαη. 
 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 125/2021 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνχ 
6. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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