Συνελήφθη ο οδηγός που έσερνε το σκυλί
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Νωρίτερα το πρωί συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Α/Δ Ακαρνανίας ο ιδιοκτήτης του
αγροτικού που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να σέρνει στην εθνική οδό στο Αγρίνιο ένα
σκυλί δεμένο από τα δύο του πόδια στην άσφαλτο. Τι υποστηρίζει ο ίδιος αλλά και τι
προκύπτει από κτηνιατρική εξέταση

Καταγγελία εις βάρος του οδηγού του αγροτικού αυτοκινήτου κατέθεσε στο Α.Τ. Γλυφάδας
η Μάρθα Πουλτίδου. Τα πειστήρια οι δύο φωτογραφίες στάλθηκαν με φαξ στο Α'
Αστυνομικό Τμήμα του Αγρινίου για να προχωρήσει στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του
οχήματος στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας είναι κάτοικος
Θεστιέων Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του zoosos.gr ο ιδιοκτήτης του οχήματος
είναι και εκείνος που διέπραξε το έγκλημα αφού αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του
σέρνοντας το ζώο.
zoosos.gr

Τι υποστηρίζει ο οδηγός του αγροτικού για το νεκρό σκυλί

Όπως αποδείχθηκε από κτηνιατρική εξέταση που έγινε στο σκυλί που χθες έσερνε από την
καρότσα του αγροτικού του κάτοικος της περιοχής στην εθνική οδό, το ζώο ήταν από πριν
νεκρό και δεν θανατώθηκε από τον οδηγό
Η σοκαριστική εικόνα του νεκρού σκυλιού που σέρνονταν από το αυτοκίνητο έκανε τον
γύρο του διαδικτύου χθες, αλλά ο οδηγός, ένας 68χρονος κτηνοτρόφος, έδωσε την δική του
εξήγηση στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν το πρωί μετά και από μήνυση που
κατατέθηκε σε βάρος του από ζωόφιλη κυρία από την περιοχή της Γλυφάδας Αττικής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κτηνίατρος που εξέτασε το σκυλί, διαπίστωσε πως αυτό
ήταν από πριν νεκρό.
Ο κτηνοτρόφος, υποστήριξε επίσης πως το σκυλί ήταν ήδη νεκρό και δεν είχε άλλον τρόπο
για να το μεταφέρει, αφού ήταν γεμάτο τρίχες και αίματα. Όπως είπε δεν μπορούσε να το
πιάσει και να το βάλει στην καρότσα του αγροτικού, αφού μεταφέρει με αυτό ποσότητες
γάλακτος και φοβόνταν. Από εκεί και πέρα όμως ο τρόπος που επέλεξε να το μεταφέρει
ήταν σαφώς παράνομος και γι αυτό ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες σε βάρος του.
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