
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të         

z. Adriatik Mema, Kryetari i 

Bashkisë Skrapar 

 

Periudha Qershor 2019 – Shtator 2020 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral” (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: + (355) 822 42626 
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Premtimet elektorale të z. Adriatik Mema, Kryetari i Bashkisë Skrapar  

(Qershor 2019) 

1. Duke ju ofruar qytetarëve shërbimet e duhura sipas konceptit, zyrat e bashkisë do të 

shkojnë tek qytetarët, dhe jo qytetari tek zyrat e Bashkisë; 

2. Do të jetë komuniteti ai që do të vendosë për iniciativat e zhvillimit;  

3. Në bashkisë e së nesermës do të punojnë aq punonjës, sa është e nevojshme për qytetarin, 

dhe jo aq sa vota i duhen kryetarit; 

4. Taksat e paguara nga qytetarët do të shkojnë në investime dhe të mira publike për ta.  

5. Bashkia e Skraparit do të marrë një dimension krejt të ri me një vizion drejt së ardhmes 

për ta bërë Skraparin të mirëjetueshëm për banorët e tij, por gjithnjë e më të vizitueshëm 

për këdo që do të shijojë bukuritë e tij natyrore. 

 

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/08/kandidati-mema-ne-30-qershor-nisim-kapitullin-e-ri-

drejt-se-ardhmes/  

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Pastrimi i mbetjeve në segmentin turistik përgjatë rrugës së Kanioneve, një ndër zonat më 

të frekuentuara nga turistët dhe vizitorët. 

2. Mjedise të reja të rikonstruktuara plotësisht, për kopsht-çerdhen e lagjes “2 Dhjetori” në 

Çorovodë. 

3. Rehabilitimi i aksit rrugor “Arkitekt Kasemi”. 

4. Rikonstruksioni i Urës Automobilistike tip Beli, fshati Malind, Njësia Administrative 

Çepan. (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/32601) 

5. Sistemimi i ambienteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi. 

(http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/30333) 
6. Rikonstruksion i kopështit në fshatin Kakrukë, Njësia Administrative Bogovë. 

(http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/29400) 

7. Ndërtim i kanalit ujitës në fshatin Barç, Njësia Administrative Gjerbës. 

(http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/30331) 

8. Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë, Njësia Administrative 

Potom. (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/30334) 

9. Rehabilitimi i kanalit të ujërave të larta në Gjerbës. 

(http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/30330) 

 

 

Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiaskrapar 

Burimi 2: http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/faqe/1/inst_id/47 
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Premtime të arritura pjesërisht (në proçes) 

1. Rikonstruksioni i pjesshëm i shkollës Backë e Re, Njësia Administrative Potom. 

(http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/34785) 

2. Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, 

Bashkia Skrapar. (http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/32988) 
 

Burimi: http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/faqe/1/inst_id/47 
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