Έκλεβαν στην Άρτα και τα μετέφεραν στην Αλβανία
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2013 15:22 -

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών

Εξαρθρώθηκε, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και
εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος
Ασφαλείας Άρτας, οργανωμένη σπείρα, τα μέλη της οποίας είχαν πραγματοποιήσει σωρεία
κλοπών σε σπίτια σε διάφορα χωριά της Άρτας κατά το τελευταίο οκτάμηνο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τεσσάρων μελών της συμμορίας
(πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 25,29,34 και 33 ετών) ενώ
διευκρινίστηκαν οι ρόλοι τους και τα μέλη που τοποθετούνται στον εκτελεστικό πυρήνα –
βραχίονα της οργάνωσης. Παράλληλα, συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω δύο από τα μέλη της
σπείρας, τη στιγμή που μετέφεραν κλοπιμαία κρυμμένα σε αυτοκίνητο, με σκοπό να τα
πουλήσουν στην Αλβανία.

Πρόκειται για κλοπές που έγιναν σε σπίτια με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο μεθόδου και
δράσης, με στόχο την αφαίρεση χρυσαφικών και τιμαλφών, τα οποία στη συνέχεια οι
δράστες μετέφεραν και μεταπωλούσαν στην Αλβανία.
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Κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι αφού ενεργούσαν προσεκτική αυτοψία και
κατόπτευαν το στόχο τους, επέλεγαν σπίτια από τα οποία απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες τους
και εισέρχονταν σε αυτά από σημεία και αγροτικούς δρόμους με περιορισμένη κίνηση, ώστε
να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες να γίνουν αντιληπτοί από μάρτυρες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, προχθές (το απόγευμα
στην Εθνική Οδό Άρτας - Ιωαννίνων, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Άρτας με τη
συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, εντόπισαν και ακινητοποίησαν δύο οχήματα,
στα οποία επέβαιναν δύο (2) μέλη της σπείρας, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 25 και 29 ετών.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος, βρέθηκαν
κρυμμένα στο χώρο της μηχανής του αυτοκινήτου, κοσμήματα και χρυσαφικά την κατοχή
των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν ενώ οι δράστες προσήχθησαν στο Τμήμα
Ασφαλείας Άρτας.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιασθεί δεκαέξι (16) περιπτώσεις κλοπών, που οι δράστες είχαν
διαπράξει, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, σε σπίτια σε διάφορα χωριά της Άρτας ενώ
η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους ξεπερνά τις (220.000) ευρώ.

Τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν οι δράστες, κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς και
απόκρυψης κλοπιμαίων, ενώ πολλά από τα κοσμήματα που βρέθηκαν, αναγνωρίστηκαν και
αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό
τις κλοπές ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα
μέλη της οργάνωσης και να εξακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δράσης.
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