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Συνελήφθησαν δύο άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε Λευκάδα και Κεφαλονιά

Συνελήφθησαν, σήμερα (18.01.2020) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στην Λ

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προληπτικών αστυνομικών ελέγχ

•τον εντοπισμό 29χρονου οδηγού ι.χ.ε αυτοκινήτου στην Λευκάδα, σήμερα (18.01.2020) τις

πρώτες πρωινές ώρες, από αστυνομικούς του αντίστοιχου Τμήματος Τροχαίας, καθώς
διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο που του πραγματοποιήθηκε, με ηλεκτρονική
συσκευή(αλκοολόμετρο), να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης

•τον εντοπισμό, σε ακόμη μία περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, στην
Κεφαλονιά από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου, ενός 34χρονου
αλλοδαπού οδηγού ιχε αυτοκινήτου, επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή στην Ζάκυνθο
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Συνελήφθη χθες Παρασκευή (17-01-2020) το βράδυ στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Ζακύνθου, 38χρονος ημεδαπός για το αδίκημα της κλοπής από
κατοικία.

Ειδικότερα, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς, ο οποίος σύμφωνα με
σχετική καταγγελία, την Πέμπτη (16-01-2020) το βράδυ, εισήλθε από ισόγεια γκαραζόπορτα
στην κατοικία και αφαίρεσε χρυσαφικά αξίας (4.000) ευρώ και το χρηματικό ποσό των
(1000) ευρώ.

0 38χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών στην Κέρκυρα

Εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας και το Αστυνομικό Τμήμα
Βόρειας Κέρκυρας, δύο (2) διαφορετικές υποθέσεις κλοπών και σχηματίστηκαν
δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος τεσσάρων (4) ημεδαπών 32, 22, 21 και 20 ετών για
το αντίστοιχο αδίκημα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρωθήκαν,
ταυτοποιήθηκαν ως δράστες:

•στην πρώτη περίπτωση 32χρονος, ο οποίος το διάστημα από (27-12-2019 έως 30-12-2019),
διέρρηξε κατοικία στο Σκριπερό Κέρκυρας και αφαίρεσε μία τηλεόραση, μία ηλεκτρική
κουζίνα και ένα ψυγείο, τα οποία και κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους,

•στη δεύτερη περίπτωση τρείς ημεδαποί 22, 21 και 20 ετών, οι οποίοι την (02-01-2020),
παραβίασαν σταθμευμένο αυτοκίνητο, στις Νύμφες Κέρκυρας και αφαίρεσαν μία τραπεζική
κάρτα, όπου στην συνέχεια προέβησαν σε ανάληψη χρημάτων ύψους (500) ευρώ, από
μηχάνημα ΑΤΜ τράπεζας στην πόλη της Κέρκυρας.
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Προανάκριση για τις υποθέσεις πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Κέρκυρας και το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, αντίστοιχα.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν κατά περίπτωση σε βάρος των τεσσάρων (4) ημεδαπών,
θα διαβιβαστούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,18/1/2020 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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