Ζκεξνκελία: 24/5/2019
Μεηάθξαζε: Βαιέξηα Αλησλνπνύινπ

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Λεζηεία θαη αλζξσπνθηνλία από πξόζεζε
Σηηο 13 Μαΐνπ 2019 πεξί ηηο 18:00, εληόο ηεο αγξνηθίαο (ληάκη) πνπ ρξεζηκνπνηνύζε σο
θαηνηθία ζηε ζέζε Λόθνο Εαξηθέ ηνπ νηθηζκνύ Δπιάκπην (Γελί Μαραιέ) ηεο επαξρίαο
Ίκβξνπ (Γθηνθηζέαληα) εληνπίζηεθε λεθξόο, ρηππεκέλνο θαη δεκέλνο ρεηξνπόδαξα κε
πιαζηηθέο ρεηξνπέδεο ν Εαθείξεο Πηγλάξεο.
Ζ εηδηθή νκάδα πνπ ζπγθξόηεζε ε Γηνίθεζε Σηξαηνρσξνθπιαθήο Τζαλάθαιε εληόπηζε
νθηώ (8) ππόπηνπο γηα ην πεξηζηαηηθό ηεο ιεζηείαο θαη αλζξσπνθηνλίαο από πξόζεζε.
Με έληαικα ηνπ Δηζαγειιέα Ίκβξνπ, ζηηο 22 Μαΐνπ 2019 δηεμήρζε ηαπηόρξνλε
επηρείξεζε κε ζθνπό ηε ζύιιεςε ησλ ππόπησλ νη νπνίνη παξαθνινπζνύληαλ από ηελ
πξναλαθεξζείζα εηδηθή νκάδα. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νθηώ (8) ζπλνιηθά ζπιιήςεηο,
πέληε (5) αηόκσλ νλόκαηη A.A., A.K., M.S., A.B. θαη B.C.B. ζηελ επαξρία Ίκβξνπ ηνπ
λνκνύ Τζαλάθαιε, θαη ηξηώλ (3) αηόκσλ νλόκαηη E.B., E.B. θαη K.A. ζηνλ λνκό
Κσλζηαληηλνύπνιεο.
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Κσλζηαληηλνύπνιεο κεηαθέξζεθαλ ζηελ επαξρία Ίκβξνπ.
Σε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο νηθίεο, θαζώο θαη ζε ζσκαηηθή έξεπλα ησλ
ζπιιεθζέλησλ βξέζεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο:
- (1) πεξίζηξνθν ρσξίο επσλπκία θαη ρσξίο ζεηξηαθό αξηζκό,
- (1) πηζηόιη Colt Automatic δηακεηξήκαηνο 25 cal κε ζεηξηαθό αξηζκό 241488,
- (2) πηζηόιηα θξόηνπ,
- (3) γεκηζηήξεο,
- (97) θπζζίγηα γηα πηζηόιη θξόηνπ,
- (15) θπζζίγηα γηα πηζηόιη Colt Automatic δηακεηξήκαηνο 25 cal,
- (1) ξνιόη κε αιπζίδα,
- 5.800 επξώ,
- 100 δνιάξηα Ακεξηθήο,
- 3.820 ιίξεο Τνπξθίαο,
- (1) ρξπζό βξαρηόιη,
- (1) δαρηπιίδη,
- (5) θηλεηά ηειέθσλα κε πιήθηξα,
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- (5) έμππλα ηειέθσλα (smartphone),
- (1) κλήκε usb,
- (14) πιαζηηθέο ρεηξνπέδεο καύξνπ ρξώκαηνο,
- (1) δηαβαηήξην,
- (1) θηλεηό ηειέθσλν Samsung S10,
- (1) δεπγάξη θπάιηα,
- (1) πνξηνθόιη,
- (2) ζήθεο πηζηνιηνύ,
- (3) ζαθίδηα πιάηεο,
- (3) πνπθάκηζα,
- (2) θνληνκάληθεο κπινύδεο,
- (2) παληειόληα,
- (1) ειιεληθό λόκηζκα,
- (7) θάξηεο SIM.
Μεηά ηελ αλάθξηζε θαη ηηο θαηαζέζεηο ησλ νθηώ (8) ππόπησλ πνπ ζπλειήθζεζαλ θαηά
ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ επαξρία Ίκβξνπ ηνπ λνκνύ Τζαλάθαιε θαη ζηνλ λνκό
Κσλζηαληηλνύπνιεο, ηα ηέζζεξα (4) άηνκα νλόκαηη A.A., E.B., B.C.B θαη A.K. αθέζεθαλ
ειεύζεξα κε εληνιή ηεο Δηζαγγειίαο, ελώ ηα ηέζζεξα (4) άηνκα νλόκαηη E.B., K.A., M.S.
θαη A.B παξαπέκθζεθαλ ζηηο 23 Μαΐνπ 2019 ζην Πιεκκειεηνδηθείν Ίκβξνπ ζπλνδεία
αζηπλνκηθώλ. Δμ απηώλ ην έλα (1) άηνκν αθέζεθε ειεύζεξν κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο, ελώ
ηα ππόινηπα ηξία (3) θξαηήζεθαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηηο Κιεηζηέο Φπιαθέο Τύπνπ Δ ηνπ
Τζαλάθαιε.
Γηνίθεζε Σηξαηνρσξνθπιαθήο Τζαλάθαιε
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