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Επαρχιακούς Κτηματολογικούς Λειτουργούς,
ΘΕΜΑ:

Εξώστες – Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες –
Εγγραφή/Σχεδίαση στα Ειδικά Σχέδια.

Τελευταία υποβάλλονται από Λειτουργούς που χειρίζονται υποθέσεις
οριζόντιας διαίρεσης, ερωτήματα αναφορικά με τη σχεδίαση ή/ και εγγραφή
των βάσεων από μπετόν, που υπάρχουν στους εξωτερικούς τοίχους των
οικοδομών, για τοποθέτηση των κομπρεσόρων (αεροσυμπιεστών).
2.

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά εξαρτάται, από το κατά πόσο οι βάσεις

αυτές αποτελούν «εξώστες» ή όχι. Για το λόγο αυτό, επισυνάπτω φωτοτυπία
του Παραρτήματος Α, των Παραρτημάτων Τοπικών Σχεδίων, όπου δίδεται η
ερμηνεία όρων που χρησιμοποιούνται στα Τοπικά Σχέδια.
3. Στις περιπτώσεις που οι βάσεις αυτές αποτελούν «εξώστες», αποτελούν
μέρος της μονάδας και θα πρέπει να σχεδιάζονται, και το εμβαδό τους να
συνυπολογίζεται στο εμβαδό της μονάδας. Για να αποτελούν «εξώστες »,
πρέπει σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου: «να είναι βατή προεξοχή στην
εξωτερική πλευρά ορόφου οικοδομής, (περιλαμβανομένης και τυχόν κάλυψής
της), με δύο τουλάχιστον εξωτερικές πλευρές

του ελεύθερες, πάνω στις

οποίες υπάρχει στηθαίο, κιγκλίδωμα ή άλλου είδους περίφραξη και που
επικοινωνεί με το εσωτερικό συνεχόμενου ορόφου οικοδομής μέσω θύρας,
διαμέσου καλυμμένης βεράντας ή μη, και που χρησιμοποιείται για καθιστικούς
σκοπούς ή / και για αναψυχή. Στον όρο δεν περιλαμβάνεται εξώστης που είναι
κοινά γνωστός ως «κιόσκι».
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4.

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, οι

βάσεις αυτές δεν θεωρούνται ότι αποτελούν «εξώστες». Θεωρούνται κατά
την άποψή μας, απλά αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, η οποία δεν σχεδιάζεται στα
ειδικά σχέδια και αποτελεί μέρος της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Το ίδιο ισχύει
και στις περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε ανθώνες, ή παρόμοια
διακοσμητικά.

(ΜΩΥΣΗΣ ΤΑΡΤΙΟΥ)
Για Διευθυντή

Κοιν: - Πρώτους Κτηματολογικούς Λειτουργούς
- Ανώτερους Κτηματολογικούς Λειτουργούς
- Κτηματολογικούς Λειτουργούς Κεντρικών Γραφείων
- Συντονιστή Λειτουργικής Υποστήριξης Σ.Π.Γ.
- Συντονιστή Μάθησης.
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