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Έκλεψαν ΜΚΟ στη Μόρια

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 18χρονων, οι οποίοι διέρρηξαν
μέσα στον Απρίλη, αποθήκη που χρησιμοποιείται από ΜΚΟ, στη Μόρια! Οι δύο δράστες άνοιξαν την αποθήκη και έκλεψαν
από εκεί υλικό που προσφέρεται στους πρόσφυγες, όπως είδη ρουχισμού και υπόδησης, τρόφιμα και διάφορα άλλα
αντικείμενα. Στο πλαίσιο των ερευνών μάλιστα, που οδήγησε και στη σύλληψη των δραστών, βρέθηκε μέρος των
κλοπιμαίων και κατασχέθηκε.

 

Σύρος με μπόλικο λαθραίο καπνό

Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης, ένας 19χρονος Σύριος, σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του 19χρονου, 186 συσκευασίες με καπνό,
συνολικού βάρους 9.300 γραμμαρίων, που δεν είχαν προβλεπόμενες ειδικές ταινίες φόρου κατανάλωσης. Ο λαθραίος
καπνός καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του
συλληφθέντα, κατασχέθηκαν.

 

Τρεις ανήλικοι κλέφτες

Τρεις ανήλικοι ήταν εκείνοι που έκλεψαν δύο οχήματα τις προηγούμενες ημέρες και «άνοιξαν» και ένα κατάστημα στην
περιοχή της Μυτιλήνης.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος ενός 17χρονου, ενός
16χρονου αλλά και ενός 13χρονου! Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Απρίλιου
έως 1 Μαΐου, οι τρεις ανήλικοι είχαν κλέψει ένα αυτοκίνητο καθώς και ένα μηχανάκι, τα οποία εγκατέλειψαν λίγο αργότερα
σε διάφορες περιοχές της Μυτιλήνης.

Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι οι ίδιοι δράστες, τα ξημερώματα της 2  Μαΐου, διέρρηξαν από κοινούης
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Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε ότι οι ίδιοι δράστες, τα ξημερώματα της 2  Μαΐου, διέρρηξαν από κοινού
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από το οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ περίπου, καθώς και
ένα κινητό τηλέφωνο.
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