
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE 

JASHTË 

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT 

 

 

 

Lënda: Kërkesë për publikim lidhur me shpalljen e Ankandit të Tretë. 

 

 

Pranë Bashkisë Tiranë ka ardhur kërkesa për shpallje nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimore 

AB” sh.p.k., në lidhje me shpalljen e ankandit të tretë për pasurinë e paluajtshme të palës 

debitore. 

 

 

Ju sqarojmë se të dhënat e pronave përkatësisht janë si më poshtë: 

 

 

1.“Pasuria”, me nr. 8/521, Z.K. 8270, vol. 41, fq, 231, me sipërfaqe 1441.31  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  39,891,368.16 (tridhjetë e nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e një 

mijë e treqind e gjashtëdhjetë e tetë pikë gjashtëmbëdhjtë) Lekë 

 

2 .“Pasuria”, me nr. 8/522, Z.K. 8270, vol. 41, fq, 232, me sipërfaqe 81.44  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  2,254,028.49 (dy milion e dyqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëzetë e 

tetë pikë dyzetë e nëntë) Lekë 

 

3.“Pasuria”, me nr. 8/524, Z.K. 8270, vol. 41, fq, 234, me sipërfaqe 495.50  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  13,714,033.41 (trembëdhjetë milion e shtatëqind e katërmbëdhjetë mijë    

                                    e tridhjetë e tre pikë dyzetë e një) Lekë 

 

 4.“Pasuria”, me nr. 8/525, Z.K. 8270, vol. 41, fq, 235, me sipërfaqe 16.01  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  443,111.76 (katërqind e dyzetë e tre mijë e njëqind e njëmbëdhjetë pikë  



                                    shtatëdhjetë e gjashtë) Lekë 

 

1.  “Pasuria”, me nr. 8/526, Z.K. 8270, vol. 41, fq, 236, me sipërfaqe 38.32  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  1,060,589.25(njëmilion e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e  

                                     nëntë pikë njëzetë e pesë) Lekë 

 

2. “Pasuria”, me nr. 8/537, Z.K. 8270, vol. 63, fq,163, me sipërfaqe 2353.52 m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  65,138,749.83 (gjashtëdhjetë e pesë milion e njëqind e tridhjetë e tetë  

                                    mijë e shtatëeqind e dyzetë e nëntë pikë tetëdhjetë e tre) Lekë 

 

7.“Pasuria”, me nr. 8/538, Z.K. 8270, vol. 63, fq, 164, me sipërfaqe 134.61  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  3,725,622.81 (tre milion e shtatëqind e njëzetë e pesë mijë e gjashtëqind  

                                    e njëzetë e dy pikë tetëdhjetë e një) Lekë 

 

8.“Pasuria”, me nr. 8/539, Z.K. 8270, vol. 63, fq, 165, me sipërfaqe 54.37  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  1,518,645.87 (një milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind  

                                    e dyzetë e pesë pikë tetëdhjetë e shtatë) Lekë 

 

9.“Pasuria”, me nr. 8/547, Z.K. 8270, vol. 63, fq, 172, me sipërfaqe 2445  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  67,670,656.2 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqinde shtatëdhjetë  

                                     mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë dy) Lekë 

 

10.“Pasuria”, me nr. 8/548, Z.K. 8270, vol. 63, fq, 173, me sipërfaqe 348.57  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  9,647,428.14 (nëntë milion e gjashtëqind e dyzetë e shtatë mijë e  

                                    katërqind e njëzetë e tetë pikë katërmbëdhjetë) Lekë 

 

11.“Pasuria”, me nr. 8/549, Z.K. 8270, vol. 63, fq, 174, me sipërfaqe 308  m2. 
 

Adresa:  Diga e Liqenit, Tiranë 
 

Çmimi fillestar:  8,524,565.28 (tetë milion e pesëqind e njëzetë e katër mijë e pesëqind e  

                                    gjashtëdhjetë e pesë pikë njëzetë e tetë) Lekë 

 

 

Drejtoria e Komunikimit me Qyetarët ka bërë të mundur afishimin e shpalljes për shoqërinë 

“Shërbimi Përmbarimore AB” sh.p.k., në tabelën e shpalljeve të Sektorit të Informimit dhe 

Shërbimeve për Qytetarët pranë Bashkisë Tiranë. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE 

JASHTË 

DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT 

 

 

Lënda: Kërkesë për publikim lidhur me shpalljen e Ankandit të Tretë. 

 

 

Pranë Bashkisë Tiranë ka ardhur kërkesa për shpallje nga “Shërbimi Përmbarimor T.M.A” 

sh.p.k., në lidhje me shpalljen e ankandit për pasurinë e paluajtshme të palës debitore shoqëria 

“A&A Oil 10” sh.a., dorëzanësit z. Agim Çako, shoqëria tregtare “Mateo-Konstruksion” 

dhe hipotekuese znj. Arta Çako. 

 

 

Ju sqarojmë se të dhënat e pronave përkatësisht janë si më poshtë: 

 

 

1. “Pasuria 1”, Tokë pa frut, nr. pasurie 18/3, Z.K. 1940, vol. 4, fq,. 20, me sipërfaqe 

14.000  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  2,455,488 (dy milion e katërqind e pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e 

tetëdhjetët e etë) Lekë 

 

2. “Pasuria 2”, Tokë pa frut, nr. pasurie 17/3, Z.K. 1940, vol. 4, fq.  21, me sipërfaqe 

92,000  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  16,136.064 (gjasjtëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë 

mijë e gjashtëdhjetë e katër) Lekë 

 

3. “Pasuria 3”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/17, Z.K. 1940, vol. 3, fq.  229, me sipërfaqe 

14,000  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  3,774,960 (tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e  

                                    nëntëqind e gjashtëdhjetë) Lekë 



 

4. “Pasuria 4”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/13, Z.K. 1940, vol. 3, fq.  225, me sipërfaqe 

16,000  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  4,314,240 (katër milion e treqind e katërmbëdhjetë mijë e dyqind e  

                                     Dyzetë) Lekë 

 

5.  “Pasuria 5”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/1, Z.K. 1940, vol. 3, fq. 199, me sipërfaqe 

7,146  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  1,926,846 (një milion e nëntëqind e njëzetëe gjashtë mijë e tetëqind e  

                                    dyzetë e gjashtë) Lekë 

                                     

6. “Pasuria 6”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/2, Z.K. 1940, vol. 2, f. 210, me sipërfaqe 

5806 m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  1,565,529 (një milion e shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e  

                                    shtatëdhjetë e shtatë) Lekë 

 

7. “Pasuria 7”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/14, Z.K. 1940, vol. 3, fq. 226, me sipërfaqe 

7,134  m2. 

 

Adresa:  Hasturkas, Fier 

 

Çmimi fillestar:  1,923,611 (një milion e nëntëqind e njëzetë e tre mijë e gjashtëqind e  

                                     njëmbëdhjetë) Lekë 

 

8. “Pasuria 8”, Tokë Arë, nr. pasurie 216/15, Z.K. 1940, vol. 3, fq. 227, me sipërfaqe 

4,270  m2. 
 

Adresa:  Hasturkas, Fier 
 

Çmimi fillestar:  1,151,362 (një milion e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e treqind e  

                                     gjashtëdhjetë e dy) Lekë 

 

 

Drejtoria e Komunikimit me Qyetarët ka bërë të mundur afishimin e shpalljes për shoqërinë 

“Shërbimi Përmbarimor T.M.A” sh.p.k., në tabelën e shpalljeve të Sektorit të Informimit dhe 

Shërbimeve për Qytetarët pranë Bashkisë Tiranë. 

 

 


