
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

Objekti: “SHËRBIME PROJEKTIMI PËR RIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES  BREGDETARE 

QËNDRORE TË VLORËS, SHESHIT TË FLAMURIT DHE PORTIT” 

SHESHI I FLAMURIT  

 

RAPORTI TEKNIK I VLERESIMIT TE NDIKIMIT 

NE MJEDIS 
 

Ligji Nr. 10 440”, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, i ndryshuar. 

Shtojca II “Projektet që i nënshtrohen procedures paraprake të vlerësimit të ndikimit në 

mjedis’’, Pika 10. Prodhime infrastrukturore / b) Projekte për zhvillime urbane, duke 

përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregtare dhe parkimet për makinat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporti teknik u pergatit nga:  

 STUDIO “iRI” shpk 

                                                



 

 

 

 

a) përshkrimin e qëllimit të projektit të propozuar 

 

Zona e marre ne studim përfshin Sheshin e Flamurit dhe zonën përreth. Do te pershkruhet 

nepermjet elementëve kryesorë që janë Monumenti i Pavarësisë, Lulishtja rreth Monumentit 

të Pavarësisë, Rrënojat murale të qytetit antik Aulon’ Shtëpia e Eqerem bej Vlorës.  Sheshi I 

Flamurit ne ditet e sotme eshte shume me i ndryshem nga ai i cili ishte mbi 100 vjet me pare 

si nga forma e tij, madhesia, aktivitetet e ndryshme shoqerore e kulturore qe zhvillohen ne te 

ashtu edhe nga perdorimi I banoreve te qytetit te Vlores. Kjo pjese e raportit do te shprehë 

gjendjen e situatës ekzistuese të zonës së projektit duke analizuar elementët me të 

rëndësishem përbërës të saj në të cilat mund të përfshijmë  

 

1. Monumenti i Pavarësisë 

2. Lulishtja rreth Monumentit të Pavarësisë 

3. Rrënojat murale të qytetit antik Aulon 

4. Shtëpia e Eqerem bej Vlorës 

 

Elementët historikë që përcaktojnë këtë hapësirë tregojnë se një fuqizim i kësaj zone mund të 

bëhet duke i vënë ato në fokus dhe krijimin e një rrjeti në mënyrë që ky shesh të bëhet një 

pikë e re ku qytetarët dhe turistët mund të kalojnë më shumë kohë dhe jo vetëm të kalojnë. 

Përmirësimi i lidhjes së kësaj zone me qytetin dhe rrugët kryesore të tij duhet bërë, në mënyrë 

që të mund të marrë një konfigurim të ri dhe të tërheqë më shumë vizitorë. 

Çdo projekt duhet së pari të rregullojë çështjet strukturore, pastaj të ruajë sa më shumë të 

jetë e mundur cilësitë e situatës ekzistuese dhe në fund të përmirësojë pikat e dobëta. 

 

Sheshi është konceptuar si një zonë shumë e rëndësishme historike që përfshin ‘Monumentin 

e Pavarësisë’, lulishten rreth Monumentit të Pavarësisë, Shtëpinë e Kulturës dhe rrënojat 

murale të qytetit antik Aulon, kështu që ky projekt synon të krijojë një shesh tërheqës 

qendror, të karakterizuar nga një sekuencë të hapësirave publike që theksojnë rëndësinë e 

historisë së këtyre zonave që kanë një vlerë të madhe në të gjithë Shqipërinë. 

 



 
 

 

b) planimetrinë e vendndodhjes së projektit, ku të pasqyrohen në hartë topografike kufijtë 

e sipërfaqes, të shoqëruar me koordinatat sipas sistemit koordinativ GAUS KRUGER, 

fotografi dhe të dhëna për përdorimin ekzistues të sipërfaqes që do të përdoret 

përkohësisht apo përherë nga projekti, gjatë fazës së ndërtimit apo funksionimit të 

veprimtarisë 

 

Hapësira e këtij projekti zë një sipërfaqe prej 37.000 m², dhe kufizohet: në pjesën jugore me 

bulevardin “Ismail Qemali” i cili është rindërtuar së fundmi, në pjesën veriore të sheshit 

është vazhdimi i rrugës “Demokracia” dhe kufizohet në kryqëzimin e rrugëve “8 Marsi” dhe 

Rrugës “Perlat Rexhepi”. Në pjesën Lindore bulevardi ka si kufij rrugën “Irfan Shehu”, ku 

ndodhet edhe fillimi i shkallareve për në “Varrezat e Dëshmorëve”, në pjesën perëndimore të 

tij sheshi kufizohet nga rruga “Jani Gjoncani”. Sheshi i Flamurit ndodhet në qendër të qytetit 

të Vlorës dhe ka një largësi prej 2.3 km nga Porti i qytetit nëpër Bulevardin Ismail Qemali.                        

Në pjesën veriore të Sheshit është vazhdimi i rrugës që kalon përmes tij dhe vazhdon me 

rrugën “Demokracia” me gjerësi prej 16m e cila në zgjatimin e saj është edhe një rrugë 

hyrëse-dalëse e qytetit duke u lidhur me autostradën Vlorë-Levan. Në pjesën veriore të 

sheshit gjithashtu krijohet edhe një kryqëzim rrugës ku në pjesën perëndimore është rruga “8 

Marsi” 15m e gjerë dhe në pjesën lindore rruga “Perlat Rexhepi” e cila është 9m e gjerë. Në 

pjesën perëndimore të tij sheshi kufizohet nga rruga Jani Gjoncani 3.6m e gjerë.   



 
 

 

 
 



 
 

Gjithashtu duhet të përmendim që sheshi është i aksesueshëm nga makinat,  me një gjerësi të 

rrugës qarkulluese prej 17m. Ai lidh Bulevardin “Ismail Qemali” nepërmjet rrugës “Sadik 

Zotaj” me rrugën “Demokracia” në veri të tij. Gjithashtu në shesh kalon edhe rruga “Liria”, e 

cila më pas bashkohet me aksin që vjen nga pjesa jugore (bulevardi “Ismail Qemali”) dhe të 

nxjerr në rrugën “Demokracia”. 

 
Skema e qarkullimit brenda në Sheshin e Flamurit dhe parkimi 

 



 
Rrjeti Koordinativ dhe Topografia 

 



 
 

 

 

c) informacionin për qendrat e banuara në zonën ku propozohet të zbatohet projekti, 

shoqëruar me fotografi dhe të dhëna për distancën e tyre nga vendndodhja e projektit të 

propozuar, si dhe përcaktimin e njësisë së qeverisjes vendore që administron territorin 

ku propozohet projekti 

 

 
 

Projekti do te zhvillohet ne territorin e Bashkise Vlore, ne zonen e ashtuquajtuar sheshi I 

flamurit. 



Vlora është një qytet bregdetar në jugperëndim të Shqipërisë. Vlora është qyteti i dytë më i 

madh portual pas Durrësit, me një popullsi prej 188.922 banorë (1 janar 2020). Ndodhet në 

jugperëndim të Shqipërisë, në Detin Adriatik dhe është qendra e Bashkisë së 

Vlorës dhe Qarkut të Vlorës. Është qyteti ku është shpallur Deklarata e Pavarësisë shqiptare 

më 28 nëntor 1912. Themeluar në shekullin e VI p.e.s. me emrin Aulona dhe vazhdimisht i 

banuar për rreth 26 shekuj, Vlora është shtëpi për Portin e Vlorës dhe Universitetin e Vlorës si 

qyteti më i rëndësishëm ekonomik dhe kulturor i Shqipërisë jugperëndimore. 

Vlora është një qendër e rëndësishme tregtare dhe detare në Shqipëri. E zhvilluar është 

industria e peshkimit. Vlora prodhon naftë, gaz natyror, bitum dhe kripë. E zhvilluar në qytet 

është industria e manifakturës tekstile si dhe ajo e ndërtimit. 

Vitet e fundit ka pasur një zhvillim të madh turizmi, per shkak te bukurive natyrore duke u 

shoqëruar ky zhvillim me ndërtimin e shumë hoteleve, restoranteve, plazheve. 

Vlora ndodhet rreth 135 km larg Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, ndërkohë që vetëm 72 

milje e ndajnë nga Italia. Drejt këtyre dy pikave udhëtojnë autobusë e mjete të shumta, që 

mundësojnë transportin e njerëzve. 

 
 

ç) skicat dhe planimetritë e objekteve të projektit dhe strukturave të projektit 

Elementët historikë që përcaktojnë këtë hapësirë tregojnë se një fuqizim i kësaj zone mund të 

bëhet duke i vënë ato në fokus dhe krijimin e një rrjeti në mënyrë që ky shesh të bëhet një 

pikë e re ku qytetarët dhe turistët mund të kalojnë më shumë kohë dhe jo vetëm të kalojnë. 

Përmirësimi i lidhjes së kësaj zone me qytetin dhe rrugët kryesore të tij duhet bërë, në 

mënyrë që të mund të marrë një konfigurim të ri dhe të tërheqë më shumë vizitorë. 

Çdo projekt duhet së pari të rregullojë çështjet strukturore, pastaj të ruajë sa më shumë të jetë 

e mundur cilësitë e situatës ekzistuese dhe në fund të përmirësojë pikat e dobëta. 

Lidhjet e reja - aksesueshmëria 

Zona e projektit nën studim ka një pozicion strategjik përsa i përket lidhjes së rrugëve që e 

rrethojnë atë. Eshtë një pikë që lidh Road Rrugën e Demokracisë me Bulevardin ‘Ismail 

Qemali’, që do të thotë lidh pjesën veri-jug të qytetit të Vlorës. 

Këtu mund të përmendim edhe afërsinë me Rrugën Trans-Ballkanike, Bulevardin Ismail 

Qemali dhe Lungomare, ku të gjitha janë rrugë që kanë një rrjedhë shumë të madhe për 

qytetarët e Vlorës për të arritur në destinacione të ndryshme të rëndësishme në qytet, dhe për 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Qytet
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https://sq.wikipedia.org/wiki/Universiteti_i_Vlor%C3%ABs_%22Ismail_Qemali%22
https://sq.wikipedia.org/wiki/Albania
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%AB


vizitorët apo kalimtarët. Duke pasur parasysh këtë, është e rëndësishme të bëhet lidhja e 

kësaj zone me këto rrugë, duke theksuar rëndësinë e historisë së qytetit. 

 
Një kombinim midis këtyre zonave të vogla historike me një vazhdim të guximshëm në jug 

drejt bulevardit Isa Boletini dhe bregdetit krijon një projekt interesant për Shqipërinë. Harta e 

mëposhtme tregon skenarin e mundshëm të lidhjes së re që do të krijohet në boshtin kryesor 

të qytetit të Vlorës dhe lidhjen midis zhvillimeve të fundit (afër vijës bregdetare) që do të 

sjellin shumë ndryshime në aspektin social dhe ekonomik të Vlorës. 

 



 
Harta që tregon lidhjen midis sheshit Flamuri (veri) dhe bulevardit Isa Boletini 

(në jug) 

Meqenëse projekti do të vendoset në një zonë qendrore të qytetit të Vlorës, rrjedha e tij e 

trafikut do të jetë e vazhdueshme për shkak të rëndësisë së rrugëve që kalojnë atje. 

Në situatën aktuale, pjesa e mesme e sheshit është një nga akset më të rëndësishme veri-jug 

të qytetit dhe është pikë kryqëzimi për të gjitha automjetet të cilat drejtohen drejt Rivierës 

Shqiptare përveç rrugës kryesore të njohur si rrugë Trans-Ballkanike. Kjo rrugë është një 

lidhje e drejtpërdrejtë me rrugën ‘Demokracia’ në pjesën veriore që lidh qytetin me periferi 

dhe qytete të tjera dhe me rrugën ‘Ismail Qemali’ në pjesën jugore e cila ju lejon të keni 

akses në vijën bregdetare dhe zhvillimet e reja që po bëhen së fundmi, si projekti i Bulevardit 

dhe projekti i rikonfigurimit të Portit që po vazhdojnë, Shëtitorja Bregdetare Vlorë (faza 1) e 

cila është zbatuar dhe është duke u planifikuar Marina e Vlorës. 

 



 

Skema ekzistuese e qarkullimit 

Zona e Sheshit Flamur do të ripërcaktohet dhe trashëgimia ekzistuese do të marrë një rëndësi 

tjetër, ku njerëzit mund të gëzojnë këtë zonë në vend që vetëm kalojnë. E gjithë zona është 

propozuar të jetë një hapësirë publike që përfshin elementet dhe zonën intertitiale midis këtyre 

elementeve si dhe ndërhyrjen në sit nga programi i ndërtuar siç shihet në diagramet më poshtë. 

 



 
Elementët e zonës së projektit përcaktohen bazuar në situatën ekzistuese ku secili element 

ekzistues do të ketë modelin e tij të propozuar që do të ofrojë një gamë të gjerë aktivitetesh 

veçanërisht kur ato kombinohen së bashku përmes zonës së ndërmjetme: 

1. Plaza 

2. Parku 

3. Këndi i lojërave 

4. Kopshti me ujë 

5. Rrënojat e qytetit antik Aulon 

6. Shtëpia e Kulturës 

7. Bulevardi 

 



 
 

  

 

 

d) përshkrimin e proceseve ndërtimore dhe teknologjike, përfshirë kapacitetet 

prodhuese/përpunuese, sasitë e lëndëve të para dhe produktet përfundimtare të 

projektit;  

 

Plaza 

Plaza është elementi kryesor i cili ndodhet në qendër të Sheshit të Flamurit. Është një 

hapësirë kuadratike me dimensione 110x41m dhe sipërfaqe 4510m2. Kjo hapësirë do të 

shtrohet me pllaka graniti me dimension 25x25cm dhe lartësi 6cm, ndërsa në pjesën ku kalon 

rruga e makinave pllakat kanë lartësi 20 cm.  

Në anën perëndimore të sheshit Plaza ndodhet Monumenti i Pavarësisë ndërsa në anën 

lindore është vendosur një strukturë kuadratike skelet beton-arme me dimensione 41x41m 

dhe 7m lartësi, me hap kolonash 8.1x8.1m, në qendër të së cilës vendoset një hapësirë e 

gjelbër, sa një hap kolonash, dhe një pemë lisi. Shërben si mbulim për stacionin e vogël të 



autobuzëve, si dhe për ngjarje të tjera që mund të zhvillohen atje. Plaza shërben gjithashtu si 

një lidhje midis dy zonave të që ndahen nga rruga kryesore që kalon atje. Profili i rrugës 

është 12m, me 2 korsi makinash 5m, korsi biçikletash 2.3m dhe stacion autobuzi. Rruga 

ndodhet në një kuotë me sheshin dhe kufizohet nëpërmjet ndarëseve prej tubash inoksi.  

 

 
 

Parku 

 

Parku ndodhet në pjesën veri-perëndimore të sitit, në atë zonë është edhe parku ekzistues me 

shumë pemë dhe statuja të vjetra të cilat do të përcaktohen më mirë nga propozimi i ri. Parku 

ka një formë kuadratike me dimenione 65x65m dhe sipërfaqe 4225m2. Hapësira është e 

gjelbëruar me bar, peme dhe pisha të ndryshme do të shtohen për të krijuar një zonë më të 

dendur në mënyrë që njerëzit të mund të shijojnë vërtet natyrën në mes të qendrës së 

mbushur me njerëz dhe të zhurmshëm të qytetit. Hapësirat e kalimit janë të shtruara me 

dolomit 10cm të vendosur mbi një shtresë niveluese 15cm. Në kontaktin e sipërfaqeve me 

dolomit dhe asaj me bar do të përdoret ndarje me profil inoksi. Dy hapësirat rrethore ku janë 

vendosur memoriali Ushtari i Panjohur dhe Flamuri kombëtar janë të shtruara me pllaka guri 

travertin të vendosura mbi një shtresë niveluese çimento dhe nënshtresë betoni 20cm.  

 
 



 
 

Këndi i lojërave - Playground 

 

Këndi i lojërave pozicionohet ne veri-perëndim të Sheshit të Flamurit. Zë një hapësirë prej 

476m2 me dimensione 14x34m. Është një hapësirë kuadratike me rërë, e kornizuar nga një 

bordurë betoni e parapërgatitur me çimento të bardhë dhe rërë mali, e vendosur mbi një 

bazament betoni të varfër 10cm. Hapësira e këndit të lodrave realizohet nga një shtresë 

stabilizant 15cm, nje shtresë pllakash betoni me fuga të gjera 30x30x10 cm mbi të cilat 

vendoset shtresë rëre natyrore 15 cm. Hapësira e këndit të lodrave përban disa pemë që janë 

ekzistuese dhe janë instaluar disa elementë/lodra për fëmijë: 

 

1. Rrëshkitësja e zezë 

Është një element cilindrik prej lame metalike e lyer me tre shtresa boje brenda hapësirës të 

së cilës vendoset një shkallë rrethore, me bazamake metalikë që mbështeten në një profil 

tubolar në qendër të hapësirës. Bazamakët qëndrojnë të stakuar nga elementi cilindrik 

konturues. Në pjesën e jashtme vendoset rrëshkitësja prej inoksi me anët e kthyera. Ajo 

vendoset mbi shtratin prej llamarine metalike e lyer me tre shtresa boje. E gjithë struktura 

mbështetet mbi plinta betoni.  



 
1. Kuba betoni për tu ulur 

Janë stola në formë kubash betoni me dimensione 60x60cm me kënde të zmusuar. 

 

2. Kolovajza druri 

Në të njëjtin dizajn të përdorur edhe në projektin Parku bregdetar i Vlorës.  

 
Kopshti me ujë - Water Garden 

 

Kopshti me ujë është i vendosur në anën perëndimore të Sheshit të Flamurit, zë një hapësirë 

kuadratike prej 900m2 me dimensione 30x30m. Në gjendjen ekzistuese ka qenë një lulishte 

me shatërvanë. Asnjë element i gjendjes ekzistuese nuk është ruajtur. Pemë ekzistuese kjo 

zonë nuk ka pasur, pemët janë mbjellë të reja. Hapësira është trajtuar si një kopsht i mbyllur i 

rrethuar me shkurre me gjelbërim të dendur të përjetshëm të cilat krasiten në formë 

kuadratike (buxus) me lartësi 4m.  

Sipërfaqja është shtruar me pllaka guri natyral me dim 1.5x1.5m të vendosura mbi një 

nënshtresë betoni. Kopshtin e përshkon diagonalisht një basen ujor në formë lumi. Shtrati i 

basenit është i ndërtuar prej betoni të pigmentuar i trajtuar me penetron në mënyrë që të 

pengojë depërtimin e ujit në beton. Shtrati ka thellësi 65 cm kurse uji ka thellësi 50cm. 

Mobilimi i këtij kopshti përbëhet nga stola harkorë betoni. Kopshti ka një ambjent ndihmës 

teknik për depozitën dhe pompën e qarkullimit të ujit. 

 



Si Këndi i Lojërave dhe Kopshti i Ujit, që janë zona miqësore për fëmijët,  janë vendosur në 

pjesën perëndimore të sitit, ku zona është e mbrojtur nga rrugët, në mënyrë që të jetë e sigurt 

për të gjithë. 

 
Rrënojat e qytetit antik Aulon - Wall Ruins of acient city Aulon 

 

Rrënojat murale të qytetit antik Aulon janë të vendosura në pjesën jug-perëndimore të sitit. 

Rrënojat murale të qytetit të lashtë të Aulonit do të gërmohen përreth nën drejtimin e 

ekspertit arkeolog, në mënyrë që të dalin më mirë në pah dhe rrethina do të jetë një hapësirë 

e gjelbëruar me bar që zgjerohet deri në një kontur kuadratik me dimensione 52.5x29m dhe e 

hapur për këdo që dëshiron ta përjetojë atë nga afër. Pemët përreth janë ekzistuese.  



 
Shtëpia e Kulturës (e Eqerem bej Vlorës) - House of Eqerem bej Vlora 

 

Shtëpia e Kulturës është e vendosur në pjesën jugore të sheshit, do të rrethohet nga bimësi të 

ndryshme të cilat do të krijojnë gjithashtu në mes shtigjet për këmbësorë për një përvojë më 

të mirë për të gjithë ata që duan ta vizitojnë atë. Ndërtesa është rinovuar para 5 vjetësh, është 

në gjendje të mirë prandaj dhe nuk parashikohen ndërhyrje rinovuese në këtë projekt. 

Hapësira përreth është zgjeruar duke marrë formën e një hapësirë të rregullt kuadratike me 

dimensione 39x85m dhe sipërfaqe 3310m2 e cila do të rikonfigurohet duke marrë trajtën e 

një kopshti viktorian. Hapësirat e kalimit, të cilat në gjendjen ekzistuese janë të shtruara me 

pllaka guri, do të shtrohen me dolomit. Në kontaktin e sipërfaqeve me dolomit dhe bar do të 

përdoret ndarje me profil inoksi. Hapësirat e gjelbra do të konturohen me shkurre me 

gjelbërim të dendur të përjetshëm të cilat krasiten në formë kuadratike (buxus) dhe do të 

mbillen me bimë shumëvjeçare. Pemët e larta ekzistuese do të ruhen. Shtohet një element 

ujor në anën e majtë të hyrjes së Shtëpisë së Kulturës si dhe 2 stola gjysëm-hark prej betoni 

në qendër të hapësirës së gjelbër në anën veriore. Muri rrethues do të ribëhet në formën e një 

muri Klaustra dhe hyrjet do të mbeten në të njëjtin pozicion.  



 
 

Bulevardi - Boulevard 

 

Bulevardi është i pozicionuar në pjesën lindore të Sheshit të Flamurit. Ka një gjatësi prej 

64m dhe gjerësi 16m. Sipërfaqja totale e është 1024m2. Ai ndahet në dy pjesë. Në sipërfaqen 

e gjelbërt dhe atë të shtruar me materiale të forta. 

Sipërfaqja qëndrore e bulevardit është e shtruar me gurë natyrorë të Vlorës ngjyrë gri me 

dimensione 63x125cm dhe me trashësi prej 6cm. Sipërfaqja e shtruar me gurë do të jetë 

320m2 dhe do të shërbejë si një pikë lidhëse midis Sheshit të Flamurit më saktësisht plazës 

qëndrore dhe shkallares e Varrezave të dëshmorëve. Pjesa e shtruar me gurë ka një gjatësi 

64m dhe gjerësi 5m. Në pjesën periferie janë vendosur 27 stola guri natyral me dimensione 

63x125cm dhe 40cm të larta. 

Në pjesët anësore të bulevardit në drejtimin gjatësor te tij vendoset pjesa e gjelbëruar e cila 

ka një sipërfaqe prej 703.7 m2 me një gjatesi 64m dhe gjerësi 5.5m për secilin krah. Shtrimi i 

saj do të bëhet me bar dhe pemët ekzistuese do të hiqen dhe do të zëvendesohen me 60 palma 

të reja.  

 
Per realizimin e elementeve dhe punimeve te sipermendur si pjese perberese te projektit, ne 

kete faze fizibiliteti, jane perllogaritur dhe jane evidentuar materialet dhe elementet e 

nevojshem per implementimin. 



 

Materialet/ Elementet/ 

Gjelberimi 
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Unit   

Materialet   

Asfalt I pershkueshem me gure 

dekorative t=10cm 

m2 161

46 

              1614

6 

Gure natyror Traktolit 25x25cm 

t=6cm 

m2             386

2 

  3862 

Pllaka travetine m2   44

7 

            447 

Beton I pigmentuar I bardhe per 

podiumin e monumentit C30/37 

t=20cm 

m3             29.

6 

  29.6 

Beton I parafabrikuar me 

cimento te bardhe dhe gure te 

medhenjt dhe zhavorr lumi 

C30/37 

m3     17           17 

Rere m3     9           9 

Dolomit m3   25

0.

9 

  110

9.42 

        1360

.28 

Pllaka betoni te zi te 

parafabrikuara C30/37 me 

granulate te madhe t=12cm 

m2               326

.45 

326.

45 

Gure natyror me forme te 

crregullt t=90mm 

m2           160     160 

Asfalt standart t=4cm m2 124

8.48 

              1248

.481 

Pllaka betoni te rashimuara me 

granulate te madhe (ngjyra per 

tu vendosur) t=8cm 

m2 335.

2 

              335.

2 



Beton I lare t=25 cm m2   27

.3

2 

            27.3

2 

Boje ngjyre e bardhe per 

sinjalistiken rrugore 

m2 602               602 

Gure natyror Traktolit 25x25cm 

t=20cm 

m2             496   496 

Gure natyror bazalti I zi I thyer m2             57.

76 

  57.7

6 

Zhavorr me granulate te mesme 

per (pemet) 

m2 101

1.01 

              1011

.01 

Gure natyror me forme te 

crregullt t=40mm 

m3           482     482 

Blloqe betoni te rashimuara me 

granulate te madhe (ngjyra per 

tu vendosur) t=16cm 

m3 275.

33 

              275.

33 

Gure natyror I Vlores gri dhe I 

bardhe 10x10x15cm 

m2 421               421 

Gure natyror I Vlores gri dhe I 

bardhe 60x20x6cm 

m2 87.1               87.1 

Pllaka betoni standarte per 

trotuare 

m2 145

1.5 

              1451

.5 

Gure Vlore I bardhe dhe gri m2 480               480 

Gjelberimi   

Bar natyral m2 545.

5 

33

45 

  861.

56 

13

37 

28.

3 

57.

76 

 
6175

.12 

Shkurre ml               697

.55 

697.

55 

Bime shume vjecare m2       582.

54 

        582.

54 

Shkurre dekorative form katrore ml       581.

01 

  101     682.

01 



Elemente   

Mobilje prej druri per kendin e 

lojrave 

cope     5           5 

Strukture metalike me 

rreshkitese inoksi 

m2     61.

4 

          61.4 

Shaterrvan cope       1         1 

Stola guri 600x1250x500mm cope               27 27 

Blloqe betoni:me cimento te 

bardhe & gure lumi te medha, 

me rifiniture te sharruar 

m3     3.4

5 

3.2   2.5     9.15 

Perrua uji cope           1     1 

Profile tubolare d=200mm ml     4.8           4.8 

Pllaka metalike per bashkim m2     0.3           0.3 

Rreshkitese inoksi m2     19.

4 

          19.4 

Mure dekorative ml       242.

89 

        242.

89 

Prage hurje me materialin e 

njejt si muri 

m2       1.08         1.08 

Tabele informuese cope 1 2   2 1   1   7 

Trafikndares inoksi d=70mm, 

t=700mm 

cope 62           48   110 

Loose/mobable furniture- chair 

table 

cope 50               50 

Parkim bicikletash/ me profile 

inoksi 

cope 30               30 

Kufizues trafiku cope 4               4 

Sinjalistike evidentuese e 

korsise se bicikletes/me inoks te 

shndritshem 

cope 319           58   377 

Bordura   



Bordure inoksi 0.5x25 cm ml 134

4.2 

44

8 

  860.

87 

16

3 

104

.12 

  150 3070

.19 

Bordure betoni kendrejt ml 396               396 

Bordure betoni Curved edge ml 344               344 

Nenshtresat   

Shtrese stabilizanti t=10cm m2 137

21.3 

              1372

1.3 

Shtrese stabilizanti t=15cm m2   47

3.

9 

50

2 

110

9.4 

1 733

.3 

454

0 

326

.5 

7686

.08 

Cakell & gure guroreje t=25cm m2 124

8.5 

        100

0 

454

0 

  6788

.5 

Cakell  40-45mm t=40cm m2 116

50 

              1165

0 

Cakell  40-45 t=60 m2 207

1.3 

              2071

.3 

Hidroizolim me bitum m2           128     128 

Hidroizolim me PVC m2           316     316 

Hidroizolim me Mapei me dy 

shtresa 

m2           106

.8 

    106.

8 

Solete Beton I armuar C25/30 

per makina 

m3           
 

82 
 

82 

Solete betoni e armuar C25/30 

per kembesore 

m3           122 871

.28 

65.

3 

1058

.58 

Hekur betoni periodik ɸ 6-

10mm 

ton           0.8

54 

8.6

4 

  9.49

4 

Beton hidraulik C25/30 me 

pigment te zi 

m3           54     54 

Binder t=6cm m2 124

8.5 

              1248

.5 



Shtrese konglomerati bituminor 

t=10cm 

m2 124

8.5 

              1248

.5 

Emulsion bituminoz m2 124

8.5 

              1248

.5 

Themele betoni C20/25 m3 200.

88 

62

.7

2 

2.2 120.

5 

0.

2 

22.

82 

  21 430.

32 

Beton I varfer C12/15 t=10cm m3     4.8 0.90

8 

  0.6     6.30

8 

Pllaka nen rere t=10cm m2     43

8 

          438 

Lyerje m2     13

1 

          131 

kolle m2     38 9.08         47.0

8 

Gjeotekstil m2 137

21.3 

              1372

1.3 

Dhe me humus m3 778 16

73 

  101

2.56 

66

8.

5 

88 28.

85 

348

.77 

4597

.18 

 

dh) të dhëna për infrastrukturën e nevojshme për lidhjen me rrjetin elektrik, furnizimin me 

ujë, shkarkimet e ujërave të ndotura dhe mbetjeve, si dhe informacion për rrugët ekzistuee 

të aksesit apo nevojën për hapje të rrugëve të reja;  

Infrastruktura ekzistuese 

 

Në sheshin e flamurit gjenden rrjete ekzistuese të infrastrukturës të cilat janë rrjeti i ndriçimit 

përgjatë sheshit dhe rrugëve si dhe rrjete nëntokësore kanalizimesh, shkarkimi dhe furnizimi 

me ujë.   

 

Qarkullimi dhe aksesi  

Hapësira e këtij projekti zë një sipërfaqe prej 37.000 m², dhe kufizohet: në pjesën jugore me 

bulevardin “Ismail Qemali” i cili është rindërtuar së fundmi, në pjesën veriore të sheshit 

është vazhdimi i rrugës “Demokracia” dhe kufizohet në kryqëzimin e rrugëve “8 Marsi” dhe 

Rrugës “Perlat Rexhepi”. Në pjesën Lindore bulevardi ka si kufij rrugën “Irfan Shehu”, ku 

ndodhet edhe fillimi i shkallareve për në “Varrezat e Dëshmorëve”, në pjesën perëndimore të 

tij sheshi kufizohet nga rruga “Jani Gjoncani”. Sheshi i Flamurit ndodhet në qendër të qytetit 

të Vlorës dhe ka një largësi prej 2.3 km nga Porti i qytetit nëpër Bulevardin Ismail Qemali.                        



Në pjesën veriore të Sheshit është vazhdimi i rrugës që kalon përmes tij dhe vazhdon me 

rrugën “Demokracia” me gjerësi prej 16m e cila në zgjatimin e saj është edhe një rrugë 

hyrëse-dalëse e qytetit duke u lidhur me autostradën Vlorë-Levan. Në pjesën veriore të 

sheshit gjithashtu krijohet edhe një kryqëzim rrugës ku në pjesën perëndimore është rruga “8 

Marsi” 15m e gjerë dhe në pjesën lindore rruga “Perlat Rexhepi” e cila është 9m e gjerë. Në 

pjesën perëndimore të tij sheshi kufizohet nga rruga Jani Gjoncani 3.6m e gjerë. 

Infrastruktura e sitit përbëhet nga rruga kryesore urbane e njohur si Ismail Qemali që lidh 

pjesën veriore me pjesën jugore (bregdetare) të qytetit. Kjo rrugë është e lidhur edhe me 

rrugën Trans-Ballkanike në pjesën perëndimore, që do të thotë se mund të konsiderohet pjesë 

e pikave më të rëndësishme të qarkullimit të qytetit të cilat drejtohen në Rivierën Shqiptare 

ose në qytete të tjera përreth Vlorës. Kjo rrugë kryesore lidhet me rrugët dytësore urbane dhe 

ndërurbane që ju japin mundësinë e hyrjes në lagjet e qytetit.  

Infrastruktura nëntokësore e sitit, siç shihet në hartën më poshtë, përbëhet nga rrjetet e 

ujërave të zeza të bardha dhe llojet e ndryshme të tubave që shpërndajnë në të gjithë qytetin, 

rrjetin e gazit, furnizimin me ujë dhe rrjetin e tensionit të mesëm TM nëntokësor. Gjithashtu 

duhet të përmendim që sheshi është i aksesueshëm nga makinat,  me një gjerësi të rrugës 

qarkulluese prej 17m. Ai lidh Bulevardin “Ismail Qemali” nepërmjet rrugës “Sadik Zotaj” 

me rrugën “Demokracia” në veri të tij. Gjithashtu në shesh kalon edhe rruga “Liria”, e cila 

më pas bashkohet me aksin që vjen nga pjesa jugore (bulevardi “Ismail Qemali”) dhe të 

nxjerr në rrugën “Demokracia”. 

 

.  

Skema e qarkullimit brenda në Sheshin e Flamurit dhe parkimi 

 

Trotuaret, aksesi këmbësor dhe menyrat e shtrimit 

 

Sheshi në ditën e sotme është i konceptuar si një park publik dhe ka një përqindje të madhe 

të trotuareve përgjatë tij. Duke hequr rrugën që kalon në drejtimin jug-veri dhe bashkimi i 

rrugës “Liria”, e gjithë pjesa tjeter e sheshit është e shkeleshme nga njerzit duke shërbyer 

edhe si një pedonale për banorët dhe turistët e qytetit të Vlorës.  



Sheshi i Flamurit është i shtruar me pllaka të ndryshme të cilat mund të jenë prej guri dhe 

betoni. Shkallët e monumentit të Pavarësisë si dhe shkallët e monumenteve të tjera të cilat 

ndodhen në këtë shesh janë prej guri të zonës.  

 

Ndriçimi 

 

Sheshi i Flamurit në kohë të ndryshme ka kaluar disa strukturime dhe ristrukturime të 

ndryshme. Në vitin 2012 Bashkia e qytetit të Vlorës propozi një projekt për këtë shesh, i cili 

është zbatuar pjesërisht dhe pasqyron sheshin në gjendjen e sotme ekzistuese. Në atë 

propozim parashikohej që sheshi do të kishte 300 ndriçuesa të llojeve të ndryshme.    

 

 
225m2 janë sipërfaqe ujore që përfshijnë shatërvanin dhe një pjesë e vogel në anën veriore që 

përbëhet nga një parkim i vogël.  

 
Vendndodhja e shatërvaneve në Sheshin e Flamurit 

 

Analizat në një shkallë më të madhe për sitin janë bërë nga Plani Lokal në lidhje me 

Përdorimin e Tokës së zonave përreth, Infrastrukturën si dhe infrastrukturën nëntokësore. 



Përdorimi i tokës së truallit, siç shihet në hartën më poshtë, konsiston kryesisht si përdorim 

social dhe rekreativ i rrethuar nga banimi dhe trashëgimia dhe përdorimi kulturor 

(monumentet historike) në anë. Ndërsa kalon në pjesën jug-perëndimore të sitit, përdorimi i 

tokës është arsimor i përzier me banim. 

 

 
Harta e Infrastrukturës nëntokësore të zonës së sitit 

 
 

 

e) programin për ndërtimin, kohëzgjatjen e ndërtimit, kohëzgjatjen e planifikuar të 

funksionimit të projektit, kohën e mundshme të përfundimit të funksionimit të 

projektit dhe, sipas rastit, edhe fazën e planifikuar të rehabilitimit të sipërfaqes pas 

mbarimit të funksionimit të projektit;  



 

Pas momentit te marrjes se te gjitha lejeve perkatese, projekti parashikohet te shtrihet per nje 

periudhe afati te kryerjes se punimeve te zbatimit per 12 muaj dite kalendarike. Mire eshte qe 

punimet te perfshihen ne periudha jashte shirave gje qe nuk do te shkaktontet shtyerjen e 

punimve per arsye moti. Me te perfunduar projekti siperfaqjet e parashikuara do te jene te 

gjitha te rehabilituara dhe siperfaqja e barit te ri e perfunduar dhe ne kushte te mira nivelimi. 

Materialet teperta do te magazinohen ne vendepozitat e percaktuara nga Bashkia Vlore. 

Masat per ruajtjen e zones gjate punimeve 

*Sistemimi i terrenit të ndikuar dhe përgatitja e vendit. 

Nderhyrja e parë që behet për rehabilitimin e vendit është sistemimi i tij, dhe sigurimi e ruajtja 

e vendit nga mosdemtimi, gjatë punimeve rehabilituese. 

*Masat e sugjeruara 

Punimet e pastrimit e sistemimit të vendit pas përfundimit të ndertimit të objektit ndertimor 

përfshijnë: 

• Largimi i të gjitha pajisjeve e mjeteve që kanë sherbyer gjatë procesit ndertimor e 

instalimeve në objekt. 

• Largimi dhe administrimi i përshtatshëm i të gjitha mbetjeve inerte nga teritori që 

rehabilitohet dhe çdo lloje mbetje tjetër në qofte se nuk është trajtuar apo neglizhuar. 

• Marrja e masave në pengimin e qarkullimit të lirë të njerezve e kafshëve deri në 

rahabilitimin e plotë të zonës. 

Vendosja e shiritave sinjalizues dhe tabelave informuese dhe paralajmeruese per orjentimin 

e njerezve gjate punimeve. 

 

ë) mënyrat dhe metodat që do të përdoren për ndërtimin e objekteve të projektit 

Disa prej proceseve kryesore te punimeve ndertimore do te jene:  

- Rrethimi i sheshit  

- Pastrimi i sheshit te ndertimit nga struktura te perkohshme, nga barishtoret e keqija etj.  

- Montimi i themeleve te objekteve  

- Ngritja e struktures rrethuese  

- Punimet e mbuleses  

- Instalimet inxhinierike dhe instalimi i linjes te infrastruktures se parashikuar. 



- Sistemimi i shesheve te lira rreth objektit, rruget hyrese e dalese  

- Rehabilitimi i hapesirave te gjelberta te projektuara, etj. 

Llogaritja e struktures eshte bere bazuar ne kodet e meposhtem (standarte europiane ne 

konstruksion) 

Per cdo punim nga ana e supervizionit duhet e miratohet metodologjia sipas standartit shqiptar 

per kryerjen sa me te sakte te punimve. 

Te gjitha metologjite kane te parashikuar mbrojtjen e mjedisit dhe te njerezve qe do te punojne 

dhe e masave zbutese per cdo rast. 

 

f) lëndët e para që do të përdoren për ndërtimin dhe mënyrën e sigurimit të tyre (materiale 

ndërtimi, ujë dhe energji) 

Brenda objektit jane parashikuar te realizohen ndarje te ndryshme me murature, ne menyre qe 

te kete nje mbarevajtje ose nje rrjedhe sa me te mire te levizjeve te njerzeve.  

Sheshet dhe rruget rreth objektit jane parashikuar me materiale te ndryshme ne funksion te 

zones se percaktuar ku do te kemi shrime me pllaka betoni mbi rere, mbjellje pemesh, vendosje 

ose mbjellje bari etj. Per zonene malit do te kemi mbushje dhe ngjeshje dherash per krijimin e 

malit artificial, ndertim shkallesh dhe parmakesh, vendosje duresh dekorative dhe perdorim i 

materileve lidhese si cimento, stuko, gelqere sipas zerave perkates se preventivit. 

Ky lloj shtrimi ndihmon edhe kullimin e ujrave te shiut ne toke por lehteson edhe procesin e 

riparimit te demtimeve siperfaqesore dhe zevendesimit te infrastruktures se fshehur 

nentokesore. Do te shtrohet bar dekorativ si dhe do te mbillet bimesi perreth shesheve. 

 

g) informacion për lidhjet e mundshme të projektit me projekte të tjera ekzistuese 

përreth/pranë zonës së projektit;  

Ky projekt do te kete lidhje direkte me projektin e lungo mare. Do te coje ne permiresimin e 

fasades. Ky sheshi i ri do te harmonizoje bukur objektet ekzistese me lungo maren dhe do te 

sjelle me shume gjelberim dhe afroje njerezit qe te kaojne nje pjese te kohes se lire me familjet 

e tyre rreth buzes se detit. Kjo zone te te behet me terheqese dhe per turistet dhe banoret e 

zones. 

 

h) të dhëna për përdorimin e lëndëve të para gjatë funksionimit, përfshirë sasitë e ujit të 

nevojshëm, të energjisë, lëndëve djegëse dhe për mënyrën e sigurimit të tyre. 



Perpara fillimit te punimve firma zbatuese do te kerkoje nje pike furnzimi nha ujesjellesi dhe 

nga Ndermarrja e energjise elektrike ne menyre qe te kryeje sa me normalisht punimet 

ndertimore dhe venien ne eficense te kantierit te ndertimit. Ledet djegese perfshijne bencin 

dhe naften qe perdoret per nevojat e makinerive dhe gjeneratoreve te ndryshem. Te gjitha keto 

sasi jane te parashikuara ne volumet e punes keshtu qe oret e makinerive kane nje konsum 

specifik per cdo pasije dhe eshte lehtesisht e parashikuar nga sfafi inxhinierik. Pee nevoja 

emergjence aot mund te maganiznohen dhe ruhen ne vendet e posacme te parashikaur ne 

sigurimin teknik. Sasite e karburantit do te varionjne sipas zerave te punimve por kur kemi 

makineri te renda dhe mbi 2 ton sasia e karkburanit per makineri varion nga 20 deri litra ne 

dite dhe per eksavatoret deri ne 250 litra ne dite dhe furnizimi parashikohet ditor ne menyre 

qe te mos kemi nevoje per magazinim te tepert. Per berjen e betonit ne vend, erkohet rere, 

cimento dhe zhvorr dhe uje ne baze te markes se betoni dhe uji duhet e jete i nje cilesie te mire. 

Sasite e ujit mund te variojne nga 200 deri 1000 litra ne dite. 

 

i) të dhëna për aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i 

kampeve apo rezidencave etj.  

Per zbatimin e ketij projekti nuk do te nevojitet ndertimi i kapanoneve apo rezidencave, pasi 

te punesuarit do te merren nga zonat perreth dhe zona eshte plot me banesa nuk per personelit 

e emigruar eshte shume e lehte gjetja e ambienteve te fjeteve pa patur nevoje per kapanone 

shtese. Gjate pushimit te drekes punonjesit do te kene mundesi te ushqehen ne restorantet qe 

jane prane objektit ose kompania e zbatimit duhet te parashikoje nje ambient te pershtatshem 

dhe higjenik per ushqimin dhe kryerjen e nevojave personale ku dhe tualete portabel mund te 

poziciononen ne hapesiren e parashikuar qe ne planin e organizimit te miratuat perpara fillimit 

te punimeve. 

 

j) informacion për lejet, autorizimet dhe licencat e nevojshme për projektin, në përputhje 

me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet kompetente për lejimin 

/ autorizimin/ licencimin e projektit. 

Per zbatimin e ketij projekti duhet te pajiset me: 

• Vendim per VNM Paraprake 

• Leja e zhvillimit 

• Leja e ndertimit 

 

k) kopje të lejeve, autorizimeve dhe licencave që disponon zhvilluesi për projektin e 

propozuar, në përputhje me përcaktimet e bëra në legjislacionin në fuqi, si dhe institucionet 

kompetente për lejimin / autorizimin/licencimin e projektit. 



Deri ne kete faze, nuk disponohet asnje leje / license per projektin e propozuar. 


