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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΡΗΤΗΣ                                 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ("ΕΕΠΕΤ")  

 

Ηράκλειο,  14 Απριλίου   2022 
Αρ. πρωτ. οικ. 18 
 
ΠΡΟΣ  
Μέλη Επιτροπής 
 
Κοινοποίηση  
1. Δήμο Ηρακλείου 
(για δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
για το κτίριο που βρίσκεται  
στην οδό Λασιθίου 33, Ηράκλειο) 
protokolo@heraklion.gr 
karagiannakis-g@heraklion.gr 
poleodomia@heraklion.gr 
lampakisv@heraklion.gr 
 
2. Δήμο Χανίων  
(για δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
για το κτίριο που βρίσκεται  
στην οδό Φλωρανς 8-10 , Χανιά) 
d-poleodomia@chania.gr 
dimos@chania.gr 
 
3. κ. Χ.  Μπριλάκη γραμματέα επιτροπής 

 (για την θυροκόλληση της πρόσκλησης) 

Πληροφορίες:  
Κ. Κοιλάδη  Τηλ.: 2813404141  
email : k.kiladi@apdkritis.gov.gr 
 

 
Θέμα : 

 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως 

Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ")  

 
Σχετικό : Τη με αρ. πρ. 4704πε/2022 απόφαση ΣΑΔ «συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 

Επικινδύνως Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ") » 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 3η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως 

Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ"), την Τρίτη 19 Απριλίου   2022 και ώρα 9.00 στην έδρα της προέδρου , στην 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (Πλ. Κουντουριώτη – νεώρια, Ηράκλειο ) με σκοπό να  κριθεί αν συντρέχει 
περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος,  για τα ακόλουθα κτίρια : 

1. Κτίριο στην οδό Λασιθίου 33, Ηράκλειο   
2. Κτίριο στην οδό Φλωράνς 8-10 , Χανιά 

 

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραβρεθούν, να ειδοποιούν έγκαιρα  
τους αναπληρωτές τους. 

Ο γραμματέας του Συμβουλίου παρακαλείται να θυροκολλήσει την παρούσα πρόσκληση στα κτίρια. 

Ο δήμος Ηρακλείου παρακαλείται να αναρτήσει  την παρούσα πρόσκληση στο οικείο κατάστημα και να τη 
δημοσιεύσει στον οικείο διαδικτυακό τόπο (για το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Λασιθίου 33, Ηράκλειο  ) , 
σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4787/21(Α΄44) )  και να αποστείλει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της επιτροπής.  

Ο δήμος Χανίων παρακαλείται να αναρτήσει  την παρούσα πρόσκληση στο οικείο κατάστημα και να τη 
δημοσιεύσει στον οικείο διαδικτυακό τόπο (για το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Φλωράνς 8-10 , Χανιά) ,  
σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4787/21(Α΄44) )  και να αποστείλει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της επιτροπής. 

Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι του κτίσματος δύνανται να παραστούν στη συνεδρίαση της ΕΕΠΕΤ ή και να 
αποστείλουν τις απόψεις τους. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΙΚΗ ΚΟΙΛΑΔΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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