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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË

Nr.09/10/11 -2022 .Regj

.Prot Lushnje . më 27.01.2023

SHPALUE

(pËR SHITJEN E SENDIT TE PALUAJTSHËM NË ANKAND TË PARËI

Unë,Denisa Meço përmbaruese Gjyqësore Private pranë Zyrës se Përmbarueses Gjyqësore Private 
'Denisa Meço'kam regjistruar me kerkese te Kreditorit Banka Kombetare Tregtare me debitore : 
Erlind Piro Prendi Ana Pajtim Bako dhe dorezanes :MihalIaaq Miti Tavanxhiu ,Sofie Sifi 
Tavanxhiu

Dosjen me Nr.09-2022 me date 04.03.2022 referuar Vendimit Nr. 13682-2382 leshuar me date 
‘v0l.2022 nga Gjykata e Rrethit Gjyqesore Tirane , per leshimin e urdherit te ekzekutimit te Kotrates

• edise Bankare date 06.l1.20l8 . Detyrimi qe debitori ka ndaj kretitorit ne dosjem 09-2022 ka 
.n prej 439, 89l.l lleke.

1. Dosjen me Nr. 10-2022 me date 04.03.2022 referuar Vendimit Nr.2383 leshuar me date 
28.01.2022 nga Gjykata e Rretjit Gjyqesore Tirane , per leshimin e urdherit te ekzekutimit te 
Kotrates se Kredise Bankare date 30.06.2020, Detyrimi qe debitori ka ndaj kretitorit ne 
dosjem 11 -2022 ka vleren prej 83,473.08 leke.

2. Dosjen me Nr.l 1-2022 me date 04.03.2022 referuar Vendimit Nr. 13681 leshuar me date 
20.l2.202l nga Gjykata e Rretjit Gjyqesore Tirane , per leshimin e urdherit te ekzekutimit te 
Kotrates se Kredise Bankare date 06.09.20l4, e cila eshte e sigurusr me Kontraten e 
Hipotekimit , Nr.2008 Rep/Nr.558 Kol date 03.09.20l4. Detyrimi qe debitori ka ndaj 
kretitorit ne dosjem 11^-2022 ka vleren prej 2,136,324.61 leke .

Me përmbushjen konform ligjit të të gjithë hapave të parashikuara dhe të kërkuara 
proçeduriale, si edhe me përfundimin e afatit të fundit të procesit të ekzekutimit të 
detyrueshëm. parashikuar në nenin 567 të K.Pr.Civile,

KONSTATOVA

Adresa: Lagja 'Clirim’Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Tel +355696743780 
Jiesa Sekondare Lagja '29 Nentori’ Rruga 'Dervish Hekali' Fier



 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Se dcbitorel Erlind Piro Prendi Ana Pajtim Bako dhe dorezanes :MihaIlaaq Miti Tavanxhiu 
■Sofie Sifi Tavanxhiu

nuk .’ janë përgjigiur fotyrimh qc mhrrin lcundrej kreditorit, s^ edhe të gj^tha njoft^meve të cilat janë bërc me dije nga përmbaruesi gjyqësor.Lidhur sa më s^për. referuar neneve 56S dhe 
570 te Kodit të Procedurës C’ivi|e, si edhe nenft 32 (pikat b.c) te ^^jh Nr. 10031, Datë 
11.12.2008 ndryshuar me Hgpn 26/2019 date 08.05.2019 “për INiSrHmm përmbarimor 
Gjyqësor Privat” bëj këtë

SHPALL.JE

Për shitjen në ankand tC parë tC sendit të paluajtshëm, si më poshtë treguar:

. Lloji i pronës: Apartament me sip. 54.3_m2.
ndi i ndodhjes: Fier 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier . . Zona Kadastrale:8531 , Numri i
Pasurisë 3/182+1-32 vol 20, fq 205

> Me adrese Rruga ’! Maji”Hyrja 1 FIER

! cili është në pronësi të shtetasit (debitorë): Erlind Piro Prendi

Me këtë shpallie nioftoi të gjithë të interesuarit, duke i

INFORMUAR SE

> Çmimi i sendit të paluajtshëm Apartament me sip. 54.3_m2 ,Zk 853! Me Nr.Pasurie 
3/182+1-32 Vol 20,Fq 205, i vlersuar nga ekspert i liçensuar është,në shumën 3,102322 
(tremilion e njeqind e dy mije e treqind e njezet e dv ) lekë

1 Në shitje në ankandin c parë pasuria del nie 80% të vleresimit të ekspertit, pra 
në vlcrën 2,481,858(dy milion katcrqind e tctcdhjetc c nje mije e teteqind c 
pesedhjetc e tetc )lckë

Vendi ku do të zhvillohet ankandi i shitjes së sendit është Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor 
Denisa Meço e cila gjendet në adresën: Lgj”Clirim”'pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqesor 
Lushnje

2 Ankandi për shitjen e sendil të paluajtshëm shpallet sot dt 27.01.2023 dhe do të 
qëndrojë i publikuar deri më datë 10.02.2023

3. Dorëzimi i kërkesave për pjesëmarrjen në ankand do lë pranohen në të gjithë afatin 
kohor dhe procesi përfundimtar i zhvillimit të ankandit do të kryhet në

Adresa: Lagja ‘Cllrim’Prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje Tel +355696743780 
Sekondare Lagja '29 Nentori' Rruga ‘Dervish Hekali' Fier



 
 

 

 

datCn 10.02.2023 dukc u mbyllur në orën 16.00 mc mbarimin c oraril zyrtar.

•> Sccili ofcrtues duhet të depozilojc bashkë mc kcrkcsën pcr pjcsëmarrjcn në ankand 
cdhe garancinë prej 10% të çmimit fillestar në llogarinë bankarc tc vecante lë 
Përmbaruesit Gjyqcsor Privat Dcnisa Meço prane Bkt bank nc kete llogari IBAN 
AL5920522076798296CLPKBLALLS

KJO SHPALLJE AFISHOHET NË

• Bashkinë Fier
• Gjykatën e Rrcthit Gjyqësor Ficr
• Prefekturë
• ASHK Fier
• Në dy gazeta kombëtare

PËRMBARUESE GJYQËSORE PRIVAT

Adresa- Lagja ‘Cliriin’Prane Gjykates se Rrcthit Gjyqcsor Lushnjc Tcl < 355696743780 
Adresa Sekondare Lagja'29 Nenlori' Rruea-Oervish Hekah' Fier


