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Συνελήφθη αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων στην Κέρκυρα

Συνελήφθη, βραδινές ώρες, το Σάββατο (08.05.2021), στην Κέρκυρα από αστυνομικούς της Ομάδας

Ειδικότερα, στην κατοχή του, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ημεδαπού στην Κέρκυρα

Χθες, Κυριακή (09-05-2021) πρώτες πρωινές ώρες, στις Μπενίτσες Κέρκυρας, ι.χ.ε. αυτοκίνητο που
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Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος,
διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αχιλλείων.

Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα στην Κέρκυρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής
ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής

Συνελήφθησαν, το τελευταίο χρονικό διάστημα (09.05.2021 και 10.05.2021), στην Κέρκυρα,
από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά την διάρκεια αστυνομικών ελέγχων, δύο (2)
ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκε σήμερα (10.05.2021) πρώτες πρωινές
ώρες, στην Κέρκυρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ημεδαπός στην κατοχή του
οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένα μαχαίρι
τύπου χαντζάρα.

Στην δεύτερη περίπτωση, χθες (09.05.2021) το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
εντόπισαν, στην Κέρκυρα, ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στα Ιόνια
Νησιά

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα Ιόνια Νησιά από ειδικά συνεργεία των
Υπηρεσιών των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες Κυριακή (09.05.2021), στη Ζάκυνθο, βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ), για εξυπηρέτηση καθήμενων
πελατών στον εσωτερικό χώρο αυτών και επιβλήθηκε 10.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο και
δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας, σε κάθε ένα από τα δύο καταστήματα.

Σε μία ακόμη περίπτωση χθες στη Ζάκυνθο, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, σε
ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σνακ-μπαρ), για παραβίαση ωραρίου
λειτουργίας.

Επιπλέον, χθες (09.05.2021), βεβαιώθηκαν (9) παραβάσεις στην Κέρκυρα, (5) στη Ζάκυνθο,
(4) στην Κεφαλονιά και (1) στη Λευκάδα για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν
ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ.

Τέλος, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, στην Κέρκυρα διαπιστώθηκαν (6)
παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους
300 ευρώ.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 10/5/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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