
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 ύμθυνα με ηην με απιθμό Γ1α/ΓΠ.οικ. 33506 (ΦΔΚ 2233) 29-05-2021 ΚΤΑ: «Έκηακηα 

μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ από ηον κίνδςνο πεπαιηέπυ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού 

COVID-19 ζηο ζύνολο ηηρ Δπικπάηειαρ για ηο διάζηημα από ηη Γεςηέπα 31 Μαΐος 2021 και ώπα 

6:00 έυρ και ηη Γεςηέπα 07 Ιοςνίος 2021 και ώπα 6:00», οι ζςνεδπιάζειρ ηυν ακποαηηπίυν θα 

διεξασθούν υρ εξήρ: 

 

Α) Η Έναπξη Σςνόδος ηηρ 01-06-2021 ηος Μικηού Οπκωηού Γικαζηηπίος Καβάλαρ για ηην 

κλήπωζη ηων ενόπκων θα διεξασθεί κανονικά.  

  

Β) Γικάζιμορ ηηρ 03-06-2021 ηος Μονομελούρ Πλημ/κείος Καβάλαρ, θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 5, με Α.Β.Μ. Α2016/3805, με αδίκημα ζυμαηικήρ βλάβηρ από αμέλεια, 

σπόνο ηέλεζηρ 31-08-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Υ.. 

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 8, με Α.Β.Μ. Α2020/881, με αδίκημα κλοπήρ ηλεκηπικού πεύμαηορ καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από 11-03-2015 έυρ 20-01-2020 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος .Φ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 10, με Α.Β.Μ. Α2020/654, με αδίκημα κλοπήρ καη’ εξακολούθηζη, σπόνο 

ηέλεζηρ από 26-11-2014 έυρ 26-09-2019 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Α.Υ. 

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 11, με Α.Β.Μ. Α2019/591, με αδίκημα πλαζηογπαθίαρ μεηά σπήζευρ καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ από 13-05-2015 έυρ 16-05-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένηρ 

Μ.Μ. 

5) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 12, με Α.Β.Μ. Γ2016/624, με αδίκημα α) πποζβολή γενεηήζιαρ αξιοππέπειαρ 

και β) παπάβαζηρ απθπ. 342§3-2β Π.Κ., σπόνο ηέλεζηρ 05-08-2016 και 07-08-2016 και με ζηοισεία 

καηηγοποςμένος Ρ.Α. 

6) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 13, με Α.Β.Μ. Α2016/3453, με αδίκημα παπάνομηρ επέμβαζηρ ζε μνημείο, 

σπόνο ηέλεζηρ 02-08-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Μ.Μ. 

7) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 15, με Α.Β.Μ. Α2015/3504, με αδίκημα α) επικίνδςνη ζυμαηική βλάβη και β) 

απλή ζςνέπγεια ζ’ αςηήν, σπόνο ηέλεζηρ 01-08-2015 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Β.Α. και Β.Ι. 

8) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 21, με Α.Β.Μ. Α2018/514, με αδίκημα α) λαηομική δπαζηηπιόηηηα ζε 

δαζική έκηαζη συπίρ άδεια και β) παπάνομη πίτη ςλικών ζε δάζορ, σπόνο ηέλεζηρ έηη 2016 και 2017 

και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Κ.Ν., Κ.Θ. και Κ.Β. 



9) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 23, με Α.Β.Μ. Α2020/1261, με αδίκημα κλοπήρ καη’ εξακολούθηζη, σπόνο 

ηέλεζηρ 20-04-2016 και 06-09-2017 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος Π.Υ. 

 

Γ) Γικάζιμορ ηηρ 03-06-2021 ηος Τπιμελούρ Πλημ/κείος Καβάλαρ, θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 2, με Α.Β.Μ. Α2015/3960, με αδίκημα α) τεςδή καηαμήνςζη, β) τεςδή 

καηάθεζη και γ) ζςκοθανηική δςζθήμηζη, σπόνο ηέλεζηρ 07-05-2015 και με ζηοισεία 

καηηγοποςμένος .Θ. 

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 3, με Α.Β.Μ. Β2015/392, με αδίκημα α) τεςδή καηαμήνςζη καη’ 

εξακολούθηζη, β) τεςδή καηάθεζη καη’ εξακολούθηζη και γ) ζςκοθανηική δςζθήμηζη καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ 07-05-2015 και 16-06-2015 και με ζηοισεία καηηγοποςμένος .Θ. 

 

Γ) Γικάζιμορ ηηρ 04-06-2021 ηος Τπιμελούρ Πλημ/κείος Καβάλαρ,  θα δικαζθούν: 

1) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 1, με Α.Β.Μ. Α2019/656, με αδίκημα τεςδή καηαμήνςζη, σπόνο ηέλεζηρ 07-

12-2014 και με ζηοισεία καηηγοποςμένηρ Γ.Π. 

2) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 2, με Α.Β.Μ. Α2018/2125, με αδίκημα α) τεςδή καηαμήνςζη καηά ζςπποή, β) 

τεςδοπκία μάπηςπα και γ) ηθική αςηοςπγία ζε τεςδοπκία μάπηςπα, σπόνο ηέλεζηρ 30-12-2014 και με 

ζηοισεία καηηγοποςμένυν Υ.Α., Γ.Ι. και Π.Υ. 

3) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 3, με Α.Β.Μ. Α2016/3403, με αδίκημα α) παπάβαζηρ απθπ. 70§1 Ν. 998/79 

άπαξ και καη’ εξακολούθηζη καηά μόναρ και καηά ζςναςηοςπγία, β) παπάβαζηρ απθπ. 71§3-2 Ν. 

998/79 και γ) παπάβαζηρ απθπ. 119 Ν. 1899/90 άπαξ και καη’ εξακολούθηζη καηά μόναρ και καηά 

ζςναςηοςπγία, σπόνοςρ ηέλεζηρ 01/04-11-2015 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Κ.Θ., Λ.Γ. και Σ.Β. 

4) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 4, με Α.Β.Μ. Γ2017/606, με αδίκημα τεςδή καηαμήνςζη καη’ εξακολούθηζη 

και άπαξ, σπόνο ηέλεζηρ 09/17-06-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Κ.Α., Κ.Δ. και Κ.. 

5) η ςπ΄απιθμ. Πινακίος 5, με Α.Β.Μ. Α2016/2999, με αδίκημα παπάβαζηρ καθήκονηορ άπαξ και καη’ 

εξακολούθηζη, σπόνο ηέλεζηρ 30-06-2016 και 18-08-2016 και με ζηοισεία καηηγοποςμένυν Κ.., 

Κ.Γ. και .Γ. 

 

                                                                                            Ο Γιεςθύνυν ηην Διζαγγελία                       

                                                                                                  Ππυηοδικών Καβάλαρ 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   Βαζίλειορ Αδάμπαρ 

                                                                                                Διζαγγελέαρ Ππυηοδικών 


