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duhej të ishin shpallur fitues në këto procedura tenderimi si ai me objekt 
“Rikonstruksion i rrugës së fshatit Dobresh, faza e parë”, për të cilin është 
lidhur kontrata në vitin 2011 në vlerën 11.3 milion lekë dhe është financuar në 
vlerën 300,000 lekë. 
 
Në total nga raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit, si pasojë e veprimeve të 
mësipërme penale dhe shkeljeve të tjera të legjislacionit në fuqi është konstatuar 
një dëm ekonomik në vlerën 17,280,477 lekë. 
 
Për të gjitha veprimet e mësipërme i janë përcjellë Prokurorisë së Rrethit Tiranë 
të gjitha provat dhe dokumentet përkatëse, sot në datën 31.12.2012. 


