
Bashkia: SARANDË 

Kryetar: FLORJANA KOKA 

 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet kapërcimi i situatës degraduese të krijuar në segmentin lidhës të rrugës 

nacionale Ura e Gajdarit - kryqëzimi i rrugës së Bregdetit, së bashku me ndërtimin e 

rrugës hyrëse për në qytet 

2. Do të kryhet ndërtimi i Shëtitores 

3. Do të kryhet “Shëtitorja Blu” 

4. Do të kryhet ndërtimi i Aerodromit 

5. Nuk do të ketë më asnjë banesë të papërfshirë në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të 

ndotura 

6. Do të kryhet ndërtimi i strukturave ujore, marinave detare, helio-porteve, hidro-planeve 

etj 

7. Do të investohet për të sjellë sasinë e ujit të nevojshëm nga Tatzati në Sarandë 

8. Në bashkëpunim e partneritet me Qeverinë do të zgjidhet situata për trokat, duke çliruar e 

futur në qarkullimin ekonomik kapacitete zhvilluese që vlerësohen në rreth 500 milion € 

9. Do të zgjidhet përfundimisht furnizimi me ujë të pijshëm në territorin e bashkisë 

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të ndërhyet në përmirësimin dhe rritjen e kapaciteteve të infrastrukturës arsimore, 

sportive, kulturore e sociale në qytet e në zonën rurale 

2. Do të kryhet rikonstruksion i Qendrës Kulturore të qytetit, me vlerë 65 milion lekë, për ta 

kthyer atë në një qendër multikulturore 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet përmirësimi i infrastrukturës turistike e mjedisore të qytetit e zonës tjetër 

administrative, për të ofruar një produkt turistik konkurrues, autentik e cilësor, në raport 

me zhvillimin e kërkesave të tregut aktual 

2. Do të marrë fund derdhja e ujërave të ndotura në det apo në territor 

Fusha: BUJQËSI 

Premtime:  

 

Fusha: TRANSPARENCA 



Premtime:  

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të zbatohen projekte sociale për strehim, duke përdorur të gjitha programet lehtësuese 

në këtë fushë 

2. Do vihen në dispozicion dy sheshe për ndërtimin e banesave sociale e do të ndërtohen 50 

apartamente sociale 

 

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

 


