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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

         ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

     

 

             Αλεξ/πολη: 21-12-2020    

            Αριθμ.Πρωτ.:23250  

 

                     
 

 

Δ.Α.Δ.  14/2020 

Ταχ. Δ/νση     :Βενιζέλου 5 

Ταχ. Κώδικας: 68-132 

Πληροφορίες : Λεωνίδας Ζανέλης 

Τηλ.: 2313309096 

FAX   : 2313309919 

e Mail:  das-ale@damt.gov.gr 

 

  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ  

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑ-

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του  άρθρ. 258 παρ. 5, του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν177/1975.. 

2. Την ανάγκη προστασίας όλων των θηραμάτων εξ αιτίας καταστροφής του βιοτόπου τους από 

δασική πυρκαγιά, όπως προκύπτει από την 17472/20-10-2020 εισήγηση του Δασαρχείου μας. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 17506/21-10-2020 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Έβρου. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 54240/16-11-2020 (ΦΕΚ 5232/Β/26-11-2020) με ΑΔΑ Ψ5ΒΖΟΡ1Υ-Ψ93, 

απόφαση του Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  

5. Την  αρ. 35748/30-05-2017  (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) Απόφαση του  Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή 

στους προϊσταμένους των Δασαρχείων». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ  Ε 

 
     Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των ειδών για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από την κυνηγετική 

περίοδο 2020-2021 έως και την κυνηγετική περίοδο 2024-2025, σε έκταση 3.087.483,73 τ.μ  στην 

περιοχή των  οικισμών  Λουτρού – Μοναστηρακίου του δήμου Αλεξ/πολης.   

     Η απαγόρευση αφορά περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 30
η
 Αυγούστου 2020 τα όρια 

της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρωκαι φαίνονται στον συνημμένο απόσπασμα χάρτη 

κλίμακας 1:11.000 που συνοδεύει την απαγορευτική διάταξη. 

          Από την επαρχιακή  οδό Ιαματικών Λουτρών –οικισμός Λουτρών δεξιά στον αγροτικό δρόμο 

που ανεβαίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Από την πρώτη διασταύρωση της 

κορυφογραμμής αριστερά με ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο κατά μήκος της 

κορυφογραμμής και μέχρι το ύψος της  λιμνοδεξαμενής. Στην συνέχεια και για 400 μέτρα με 

κατεύθυνση νότια το ανώνυμο ρέμα. Στην συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική στις νότιες παρυφές 

του υψώματος «Προβατάς». Από εκεί για 300 μέτρα μέχρι το ανώνυμο ρέμα και στην συνέχεια 

ακολουθούμε το ρέμα με νότια κατεύθυνση για 500 μέτρα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση για 
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150 μέτρα μέχρι που ανταμώνουμε το βόρειο τμήμα του 309 αγροτεμαχίου Μοναστηρακίου με 

ακακίες. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθούμε τα βόρεια όρια των 310,311
α
 & 

311β αγροτεμαχίων Μοναστηρακίου . Στην συνέχεια ακολουθούμε νοτιοανατολικά τα όρια των 

αγροτεμαχίων με το δάσος μέχρι τον δασωμένο 322 τεμάχιο Μοναστηρακίου. Από εκεί 

διασχίζουμε τα βόρεια σύνορα των 328  327 & 13 αγροτεμαχίων Μοναστηρακίου με νότια 

κατεύθυνση, μέχρι να συναντήσουμε την υφιστάμενη αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση μέχρι την 

παλαιά εθνική οδό Αλεξ/πολης Φερών Στην συνέχεια η εθνική οδός προς Αλεξ/πολη για 1.500 

μέτρα όπου και πάλι με κατεύθυνση προς Αλεξ/πολη ακολουθεί την παλαιά εθνική οδό μέχρι το 

ύψος του εγκαταλειμμένου ποιμνιοστασίου. Από εκεί  με κατεύθυνση βόρεια την αγροτική οδό 

μέχρι το σημείο εκκίνησης . 

      Η παρούσα τροποποιεί ως προς τα όρια της απαγόρευσης, την Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας 

5/2020 του Δασαρχείου Αλεξ/πολης 

  

     Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 

 

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης , της Ελληνικής 

Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη 

 

 

                                                                                                         

                                                                                              Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ 

                                                                                    Ο Αναπληρωτής Δασάρχης  

 

 

                                                                                        Πιστόλας Κ. Γεώργιος  

                                                                          Π.Ε  Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α΄βαθμό 
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