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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 συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων 
("ΕΕΠΕΤ"), την Δευτέρα  10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 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 που βρίσκονται  :

1. Στην οδό Βοσπόρου  αρ. 16, Ηράκλειο  (εντός τειχών)
2. Στην οδό Σουμερλή  αρ. 31,  Ηράκλειο  (εντός τειχών)
3. Στην Σίτανο (εντός οικισμού) Δήμου Σητείας, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Κων/νου Παπαδάκη.
4. Στις Λίμνες (εντός οικισμού)  Δήμου  Αγίου Νικολάου, φερόμενης ιδιοκτησίας Παυλάκη

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, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
ν.4787/21(Α΄44) (για τα κτίρια στις οδούς Βοσπόρου και Σουμερλή)  και να αποστείλει τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της επιτροπής. 

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

Ο δήμος Αγίου Νικολάου παρακαλείται να αναρτήσει  την παρούσα πρόσκληση στο οικείο κατάστημα και 
να τη δημοσιεύσει στον οικείο διαδικτυακό τόπο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 
του ν.4787/21(Α΄44) (για το κτίριο στις Λίμνες)  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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