EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K61516506H
15/03/2006

3. Emri i Subjektit

ALPEN PULITO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/12/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/12/2005
Durres Durres DURRES Lagjja nr. 14, Rruga Tirana,
Shkozet, Zona Kadastrale 8516, Godina nr pasurie 16/201,
Kati i pare
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100,00
Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh,
ambjente tregtare, publike, jo publike, industriale), si dhe
import, eksport të gjithçka që lidhet me këtë aktivitet.
Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe
gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta , pastrimin e
ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa , shërbime
D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë e
ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e
raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer
auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme
mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport
të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një
auditimi. Pastrim urban Largimi (Evadimi), transport i
mbetjeve urbane. Sherbim dezinfektimi, dezinsektimi,
deratizimi.
Import, eksport kimikate ne fushen e
detergjenteve, pastrimit, materiale makineri dezifenktimi,
biocide, pesticide, materiale te sigurise ne pune dhe
materiale te prodhimit industrial.
Agim Pashaj
Nga: 04/10/2016

Deri: 04/10/2021
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Do të administroj shoqërinë vetëm në fushën me objekt
veprimtarie: shërbime ekspertizës lidhur me ndikimin në
mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në
mjedis, për të kryer auditimin mjedisor për hartimin e
ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjet si ekspert
për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis
ose rezultatet e një auditimi.
Rahmi Dajlani
Nga: 16/05/2021

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

Deri: 16/05/2026

RahmiDajlani

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

14.2 Numri i pjesëve

100,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Durres Durres DURRES Lagjja nr. 14, rruga Asti Gogoli,
automjet me targe AA 310 NH
Emri Tregtar: ALPEN PULITO
E-Mail: info@alpenpulito.al
Telefon: 0682009101 052/227525
Të Tjera: Dorezim Bilanci
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-001607-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 09/01
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:34667, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:01-01-2006 Emri i subjektit :"Alben Pulish" Forma ligjore :Sh.p.k Data
e themelimit :29-12-2005 Kohezgjatja :Mbi 10 vjet Selia :Lagja 4 Durres. Kapitali
:100.000 leke Objekti :Sherbime higjeno-sanitare(larje fasada,dysheme,ambjente
tregtare,industriale,publike jopublike,import eksport te gjithcka qe ka lidhje me kete
aktivitet. Perfaqesuesi ligjor :Dorian Kerçuku. Ortaket:Rahmi Dajlani.Dorian Kerçuku.
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Lista e Dokumenteve:
EL.19.01.08.PJ9- (5).pdf
2. 30/03
/2006

Numri i Vendimit:34667/1, Gjykata:Tirane
Selia shkon ne adresen e re ne Komunen Rrashbull (Shkembi i Kavajes).
Lista e Dokumenteve:
EL.19.01.08.PJ9- (5).pdf

3. 12/10
/2007

Numri i Vendimit:34667/1, Gjykata:Tirane
Ortaku Dorian Kerçuku vendos transferimin te pjeses prej 50% te kuotave tek ortaku
Rahmi Dajlani,i cili zoteron 100% te kuotave te kapitalit.Ortaku i vetem i shoqerise eshte z
Rahmi Dajlani
Lista e Dokumenteve:
EL.19.01.08.PJ9- (5).pdf

10/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-111072-01-08
Telefon ishte
("")
u be
("0682279737")
Objekti ishte
("Sherbime higjeno-sanitare(larje fasada,dysheme,ambjente
tregtare,industriale,publike jopublike,import eksport te gjithcka qe ka lidhje me kete
aktivitet.")
u be
("Sherbime higjeno-sanitare")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Rahmi Dajlani")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Rahmi Dajlani")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Transferim i kuotave te kapitalit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

10/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-151103-07-08
Koment ishte
("")
u be

("Dorezim Bilanci")

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Bilanci vjetor
16/10/2008

Numri i ceshtjes: CN-182318-10-08
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Autostrada Tirane - Durres, Qendra Tregtare Casa Italia;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Bulevardi Vlore - Skele, ish Fabrika e Orizit;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
10/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-483179-01-11
Emri i subjektit ishte
("ALPEN PULISH")
Telefon ishte
("0682279737")
u be
Emri Tregtar ishte
("ALPEN PULISH")

u be
("ALPEN PULITO")
("0682009101")
u be
("ALPEN PULITO")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Nga Data ishte
("12/10/2007")
u be
("03/01/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("03/01/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
12/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-536012-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date
12.04.2011 per hapje te adreses dytesore. Deklarim numri telefoni.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("052/227525")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Km. 0.7, QTU Fier;
"

Rruga Aulona,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-554765-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.17.05.2011 te Asamblese se ortakeve,
per miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te ri.
Objekti ishte
("Sherbime higjeno-sanitare")
u be
("Sherbim higjenosanitare ( larje fasadash,dyshemesh,ambjente tregtare ,publike jo publike,industrial
),si dhe import eksport te gjithçka qe lidhet me kete aktivitet")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Nga Data ishte
("03/01/2011")
u be
("17/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Kohëzgjatja ishte
("03/01/2016")
u be
("17/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-771280-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.05.2012,per shtimin e objektit te
veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Sherbim higjeno-sanitare ( larje fasadash,dyshemesh,ambjente
tregtare ,publike jo publike,industrial ),si dhe import eksport te gjithçka qe lidhet me kete
aktivitet")
u be
("Sherbim higjeno-sanitare ( larje
fasadash,dyshemesh,ambjente tregtare ,publike jo publike,industrial ),si dhe import
eksport te gjithçka qe lidhet me kete aktivitet.Pastrim te ambienteve te hapura
publike,mirembajtjen dhe gjelberimin e hapsirave te gjelberta ,pastrimin e
ambjenteve te mbyllura dhe zyra ose ndertesa ,sherbime D.D.D.")
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

28/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-486790-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë date
27.05.2014, ku është vendosur:Shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Sherbim higjeno-sanitare ( larje fasadash,dyshemesh,ambjente
tregtare ,publike jo publike,industrial ),si dhe import eksport te gjithçka qe lidhet me kete
aktivitet.Pastrim te ambienteve te hapura publike,mirembajtjen dhe gjelberimin e
hapsirave te gjelberta ,pastrimin e ambjenteve te mbyllura dhe zyra ose ndertesa ,sherbime
D.D.D.")
u be
("Sherbim higjeno-sanitare ( larje
fasadash,dyshemesh,ambjente tregtare ,publike jo publike,industrial ),si dhe import
eksport te gjithçka qe lidhet me kete aktivitet.Pastrim te ambienteve te hapura
publike,mirembajtjen dhe gjelberimin e hapsirave te gjelberta ,pastrimin e
ambjenteve te mbyllura dhe zyra ose ndertesa ,sherbime D.D.D. Sherbim,pastrim
kimik,lavanteri.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-570706-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-784999-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

26/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-117177-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-163555-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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15/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-552794-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakut te Vetem te Shoqerise dt.
28.01.2016 per ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Shkozet, Ambjent brenda Ndërmarrjes së Prodhimit
Artizanal, Zona Kadastrale 8516, Nr.Pasurie 5/20;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
FSHATI SHKALLNUR;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-676185-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerekses se administratorit, date 29.04.2016 ku
eshte kerkuar: Mbyllja e tre adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rruga Aulona,
Km. 0.7, QTU Fier;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Bulevardi
Vlore - Skele, ish Fabrika e Orizit;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Autostrada Tirane - Durres, Qendra Tregtare Casa Italia;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-693101-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 10.05.2016, ku
është kërkuar: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja nr. 14, rruga Asti Gogoli, automjet me targe AA 310 NH;

DURRES;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-740040-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.7, date 17.05.2016, ku eshte vendosur
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riemerimi i z.Rahmi Dajlani si administrator per periudhen 17.05.2016 deri 16.05.2021 per
nje periudhe pese vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Kohëzgjatja ishte
("17/05/2016")
u be
("16/05/2021")

,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-771572-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-774260-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

12/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-878750-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2009.

25/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-946919-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2008
Lista e Dokumenteve:
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Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
04/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-962175-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 30.09.2016, te ortakut te vetem, ku
ështe vendosur: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Sherbim higjeno-sanitare ( larje fasadash,dyshemesh,ambjente
tregtare ,publike jo publike,industrial ),si dhe import eksport te gjithçka qe lidhet me kete
aktivitet.Pastrim te ambienteve te hapura publike,mirembajtjen dhe gjelberimin e
hapsirave te gjelberta ,pastrimin e ambjenteve te mbyllura dhe zyra ose ndertesa ,sherbime
D.D.D. Sherbim,pastrim kimik,lavanteri.")
u be
("Shërbim higjeno-sanitar
(larje fasadash, dyshemesh, ambjente tregtare, publike, jo publike, industriale), si
dhe import, eksport të gjithçka që lidhet me këtë aktivitet. Pastrim të ambienteve të
hapura publike, mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta , pastrimin e
ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa , shërbime D.D.D. Shërbim, pastrim
kimik, lavanteri. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e
raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor për
hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të
vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një
auditimi.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-964663-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
04.10.2016, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.Depozitimi i vendimit te
asambles se shoqerise, date: 04.10.2016, ne te cilin eshte vendosur: Emerimi i nje
administratori te dyte te shoqerise z. Agim Pashaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
Rruga Nacionale Durrës - Shijak, Ambjent i hapur, Zona
Kadastrale 3215, Nr.Pasurie 50/5.;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Agim Pashaj")
"04/10/2016
Ne daten "04/10/2021

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-970739-10-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 06.10.2016, per hapjen dhe
mbylljen e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
RRASHBULL, Rruga Nacionale Durrës - Shijak, Ambjent i
hapur, Zona Kadastrale 3216, Nr.Pasurie 50/5.;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
Rruga Nacionale Durrës - Shijak, Ambjent i hapur, Zona Kadastrale
3215, Nr.Pasurie 50/5.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-192334-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakëve datë
09.03.2017, ku është vendosur: Shtim i objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Objekti ishte
("Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh, ambjente
tregtare, publike, jo publike, industriale), si dhe import, eksport të gjithçka që lidhet me
këtë aktivitet. Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e
hapësirave të gjelbërta , pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa ,
shërbime D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me
ndikimin në mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer
auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një
auditimi.")
u be
("Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh,
ambjente tregtare, publike, jo publike, industriale), si dhe import, eksport të gjithçka
që lidhet me këtë aktivitet. Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen
dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta , pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe
zyra ose ndërtesa , shërbime D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë
e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të
ndikimit në mjedis, për të kryer auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për
probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit
të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Pastrim urban Largimi (Evadimi),
transport i mbetjeve urbane")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-363690-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-402811-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 696 Prot. date 24.07.2017, leshuar
nga zyra permbarimore E.G Bailiff Service, per vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "Alpen Pulito"
Shpk, me NUIS (NIPT) K61516506H, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendimit
GJyqesor Nr. 1991, date 15.12.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-413979-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, date 123, date 25.07.2017 “Mbi Masen
e Sigurimit te Padise” leshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres ku eshte vendosur:
Te pranohet kerkesa e pales paditese shoqeria ALPEN PULITO sh.p.k duke pezulluar
veprimet e permbaruesit gjyqesor Enuar V.Merko deri ne perfundim te ketij gjykimi.
Lista e Dokumenteve:

16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-862575-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-881331-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 876 Prot. date 17.07.2018, leshuar
nga zyra permbarimore E.G Bailiff Service, per heqjen e mases se sekuestros konservative
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mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "Alpen Pulito" Shpk, me
NUIS (NIPT) K61516506H, vendosur me urdherin Nr. 696 Prot. date 24.07.2017.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
30/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-082269-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.03., datë 29.01.2019, të Asamblesë
së Ortakut të Vetëm, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@alpenpulito.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja nr. 14, Rruga Tirana, Shkozet, Zona Kadastrale 8516, Godina nr pasurie
16/201, Kati i pare;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Shkozet, Ambjent brenda Ndërmarrjes së Prodhimit
Artizanal, Zona Kadastrale 8516, Nr.Pasurie 5/20;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-283287-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
VENDIMI I ORTAKEVE ALPEN PULITO 2018.pdf
ALPEN PULITO 2018 Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të
shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
ALPEN PULITO 2018 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenimet shpjeguese 2018 ALPEN PULITO.pdf

05/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-524851-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
ALPEN PULITO 2019 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
ALPEN PULITO Shenimet shpjeguese 2019.pdf
ALPEN PULITO VENDIMI I ORTAKEVE 2019.pdf
ALPEN PULITO 2019 Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të
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shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
17/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-589396-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të administratorit të shoqërisë, datë
15.09.2020, ku është vendosur: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
RRASHBULL, Rruga Nacionale Durrës - Shijak, Ambjent i hapur,
Zona Kadastrale 3216, Nr.Pasurie 50/5.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-620347-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
16.11.2020, ku eshte vendosur; Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh, ambjente
tregtare, publike, jo publike, industriale), si dhe import, eksport të gjithçka që lidhet me
këtë aktivitet. Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e
hapësirave të gjelbërta , pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa ,
shërbime D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me
ndikimin në mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të kryer
auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si
ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një
auditimi. Pastrim urban Largimi (Evadimi), transport i mbetjeve urbane")
u be
("Shërbim higjeno-sanitar (larje fasadash, dyshemesh, ambjente tregtare, publike, jo
publike, industriale), si dhe import, eksport të gjithçka që lidhet me këtë aktivitet.
Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe gjelbërimin e hapësirave
të gjelbërta , pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra ose ndërtesa , shërbime
D.D.D. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me
ndikimin në mjedis, hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për të
kryer auditimin mjedisor për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe
thirrjen si ekspert për të vlerësuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose
rezultatet e një auditimi. Pastrim urban Largimi (Evadimi), transport i mbetjeve
urbane. Sherbim dezinfektimi, dezinsektimi, deratizimi. Import, eksport kimikate ne
fushen e detergjenteve, pastrimit, materiale makineri dezifenktimi, biocide, pesticide,
materiale te sigurise ne pune dhe materiale te prodhimit industrial.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-692431-04-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
13

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE ALPEN PULITO 2020 .pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ALPEN PULITO 2020.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres ALPEN
PULITO 2020.xlsx
VENDIMI I ORTAKEVE ALPEN PULITO 2020.pdf
27/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-708261-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim: Riemerim administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Nga Data ishte
("17/05/2011")
u be
("16/05/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Rahmi Dajlani")
Kohëzgjatja ishte
("16/05/2021")
u be
("16/05/2026")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 16/10/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

14

,
,

