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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
BASHKIA E FIERIT 

Drejtoria e Projekteve te Infrastruktures 
 

RELACION TEKNIK 
 
Objekti : Rikonstruksion i objekteve rome,fshati Baltez, Bashkia FIER 
Banesa e z. Gramoz Kazanxhiu 
 
 
 

1. Vendndodhja e objektit 
Objektet rome ndodhen ne veriperendim te qytetit te Fierit, ne fshatin Baltez, Njesia Administrative 
Dermenas. Ne afersi te fshatit ndodhen fshati Mucaj ne veri, fshati Daullas ne lindje, fshati Hamil 
ne perendim. Largesia nga qendra e qytetit Fier eshte 4.7 km. 

 
 
 
 
 
 

2. Gjëndja ekzistuese 
 

Komuniteti Rom eshte konsideruar si komuniteti me i cenuar ne Shqiperi, qe perballet me varferi te 
skajshme, marzhinalizim social-ekonomik dhe diskriminim te vazhdueshem. Mungesa e strehimit, 
riparimi i shtepive, legalizimi,çeshtjet e titujve te pronesive dhe infrastruktura e dobet jane 
konsideruar nga komuniteti Rom si disa nga shqetesimet me kryesore qe duhen zgjidhur. Mungesa 
e furnizimit me uje eshte shume e shpeshte , veçanerisht per familjer Rome qe jetojne ne 
vendbanime te veçuara ne periferi te qyteteve ose larg zonave urbane. E njejta gjendje eshte edhe 
per kushtet e higjenes. Te gjitha keto kushte kane ndikim te hapur negativ ne gjendjen e tyre 
shendetsore dhe infeksionet jane shume te shpeshta , veçanerisht per femijet. 
Nderhyrje do te kryhen ne 19 banesa te cilat kane nevoje per nderhyrje emergjente per ti bere ato te 
banueshme. 
Infrastruktura e ketyre  banesave eshte ne kushte te mjerueshme ose pothuajse inekzistente, numri i 
banoreve qe jetojne brenda nje hapesire te ngushte eshte shume i madh dhe kane kushte te 
tejskajshme sicial-ekonomike. 
Keto nderhyrje konsistojne ne rikonstruksionin e ketyre banesave ne menyre qe te ofrohen 
standartet normale te banimit. 
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Specifikime teknike te banese te z. Gramoz Kazanxhiu: 
 
Me vezhgimin e gjëndjes në vend të baneses evidentohen shume probleme serioze për ofrimin e 
standarteve normale te banimit, që po i përshkruajmë më poshtë: 

• Gjendje e amortizuar e çatise. 
• Gjendje e amortizuar e tavaneve. 
• Gjendje e amortizuar e suvatimeve te brendshme dhe te jashtme. 
• Dysheme e pa shtruar me pllaka. 
• Dyer-dritare jashte standarteve te pordorimit. 
• Nevoje per lyerje. 
• Mungese e ullikeve te shkarkimit. 
• Rrjeti elektrik i amortizuar. 
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3. Objektivat dhe objektivat e Projektit 
 
Qellimi: Permisimi i qendrueshem i kushteve te strehimit per popullsine Rome 
permesofrimit te mundesive per akses ne strehim dhe infrastukture ne perputhje me 
standartet shteterore. 
 
Objektivi 1: Rikonstruksioni i 19 banesave permes rregullimit te infrastuktures baze 
(dyer,dritare.çati etj.) 
 
Objektivi 2: Nderhyrje dhe permisimi i sistemit te rrjetit elektrik. 
 
 
 
4. Zgjidhja teknike e problematikave 
 

Duke u bazuar në gjëndjen ekzistuese të baneses të konstatuar nga inspektimi i kryer në terren, për 
realizimin e objektivave të projektit janë parashikuar punime sipas zërave të mëposhtëm: 

1. Vendosje çatie. 
2. Vendosje tavani. 
3. Suvatime te brendshme dhe te jashtme. 
4. Shtrim me pllaka grez porcelanato. 
5. F.V dyer dhe dritare. 
6. Vendosje ulluk shkarkimi. 
7. Lyerje me boje. 
8. Punime elektrike. 
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