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Ηράκλειο,  12 Απριλίου    2022 
Αρ. πρωτ. : οικ.17 
Σχετικά : 2, 14, 15, 16 
 
Προς  
Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου 
 
Κοινοποίηση  
1. Δήμο Ηρακλείου 
(για δημοσιοποίηση της απόφασης) 
protokolo@heraklion.gr 
karagiannakis-g@heraklion.gr 
poleodomia@heraklion.gr 
lampakisv@heraklion.gr 
 

2. κ. Χ.  Μπριλάκη γραμματέα επιτροπής 
 (για θυροκόλληση της απόφασης) 
3. ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΕΕ 
(Τεχνικό Σύμβουλο ιδιοκτητών κτιρίου 
Σμυρνης 22, Ηράκλειο) 
skoniotakis@gmail.com 
4. Μέλη Επιτροπής 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα : Επικινδύνως ετοιμόρροπη κατασκευή στην συμβολή των οδών  Σμύρνης 22 και Γιαννιτσών, 
Ηράκλειο 

 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ("ΕΕΠΕΤ") 

Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του ν. 4787/2021 (Α 44) άρθρα 23-25  όπως ισχύει  
2. Τη με αρ. οικ. 4704πε/2022 απόφαση ΣΑΔΚ  
3. Τη  με αρ. πρωτ. 12585/15.2.2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου 
4. Το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/12.4.2022, θέμα   1ο    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ανακαλείται η με αρ. 2/23.3.2022 απόφασή  μας.  

Β. Αποφασίζεται ομόφωνα ότι, το κτίριο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σμύρνης 22 και 
Γιαννιτσών, χαρακτηρίζεται ως επικινδύνως ετοιμόρροπο και αποφασίζεται η μερική  κατεδάφιση του 
κτιρίου και συγκεκριμένα  των κατασκευών που βρίσκονται πάνω από το δάπεδο του ισογείου. 

Γ. Επισημαίνεται ότι για να υλοποιηθεί με ασφάλεια η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων κατασκευών (ισόγειο 
και ά όροφος) είναι αναγκαίο να υποστυλωθούν οι οροφές των όμορων ισόγειων καταστημάτων (καφέ επί 
της οδού Γιαννιτσών και καταστήματος δώρων επί της οδού Έβανς) με στατικώς  επαρκή κατασκευή 
(ενδεικτικά με δοκίδες και επικάλυψη με λαμαρίνα). 

Δ. Ο δήμος Ηρακλείου παρακαλείται να αναρτήσει  την παρούσα απόφαση στο οικείο κατάστημα και να τη 
δημοσιεύσει στον οικείο διαδικτυακό τόπο σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 25 του 
ν.4787/21(Α΄44),  αποστέλλοντας  τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της 
επιτροπής. 

Ε. Ο γραμματέας του Συμβουλίου παρακαλείται να θυροκολλήσει την παρούσα πρόσκληση στο κτίριο. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

Κ. ΚΟΙΛΑΔΗ 
ΑΡΧ.  ΜΗΧ. 
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