
 
            

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

Δήμος Αποκόρωνα 
1. Στον οικισμό Ασή Γωνιά στο γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 4.539 τ.μ. χωρητικότητας 

περίπου 113 σκηνών ή 465 ατόμων. Υπάρχουν οι βασικές υποδομές ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

2. Στον οικισμό Καλύβες στο γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 5.355 τ.μ. χωρητικότητας 134 

σκηνών ή 670 ατόμων. Υπάρχουν οι βασικές υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. 

3. Στον οικισμό Κουρνά στο μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 2.762 τ.μ. χωρητικότητας 69 

σκηνών ή 345 ατόμων. Υπάρχει πόσιμο νερό αλλά δεν υπάρχει αποχέτευση. 

4. Στον οικισμό Γεωργιούπολη στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας επιφάνειας 1.225 τ.μ. 

χωρητικότητας 31 σκηνών ή 155 ατόμων. Υπάρχει ύδρευση δεν υπάρχει αποχέτευση. 

5. Στον οικισμό Νιό Χωριού στο γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 6.138 τ.μ. χωρητικότητας 153 

σκηνών ή 765 ατόμων. Υπάρχει ύδρευση και αποχέτευση. 

6. Στον οικισμό Βάμου στο γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 5.826 τ.μ. χωρητικότητας 146 σκηνών 

ή 730 ατόμων. Υπάρχει ύδρευση και αποχέτευση. 

7. Στον οικισμό Βρύσες χώρος στάθμευσης δίπλα στο Δημ. Σχολείο επιφάνειας 4.700 τ.μ. 

χωρητικότητας 118 σκηνών ή 590 ατόμων. Υπάρχει ύδρευση δεν υπάρχει αποχέτευση. 

8. Στον οικισμό Εμπρόσνερο στο γήπεδο ποδοσφαίρου επιφάνειας 4.900 τ.μ. χωρητικότητας 122 

σκηνών ή 622 ατόμων. Υπάρχει ύδρευση δεν υπάρχει αποχέτευση. 

 
Δήμος Κισάμου: 
1. Στο Καστέλι στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο βρίσκεται εντός του Σχεδίου Πόλεως 

Κισάμου. Έχει εμβαδό 5.000 τετρ. μέτρα και διαθέτει τις βασικές υποδομές όπως αυτές της 

αποχέτευσης, ύδρευσης και φωτισμού.  Μπορούν να στηθούν περίπου 125 σκηνές ή 625 άτομα. 

Υπάρχει πρόσβαση και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. 

2. Στον οικισμό Πλάτανο στο γήπεδο, έκτασης 4.500 τετρ. μέτρων χωρητικότητας περίπου 113 

σκηνών ή 565 άτομα. 

 
Δήμος Σελίνου-Καντάνου: 
1o. Στον οικισμό της Παλαιόχωρας στη  θέση «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».  

Είναι ένας χώρος ιδιοκτησίας του Δήμου εντός αστικού χώρου της Παλαιόχωρας με συνολική 

επιφάνεια 9.931 τετρ. μέτρα,  χωράει 248 σκηνές και μπορεί να καλύψει περίπου το 50% του 

πληθυσμού της Παλαιόχωρας. Χωρίζεται σε τρία (3) διαφορετικά  γειτνιάζοντα μέρη (Ε1, Ε2 και Ε3) με 

επιφάνειες 5.910,58 , 1.377,03 και 2.643,51 τετρ. μέτρα αντίστοιχα (σύνολο 9.932 τ.μ. χωρητικότητας 

248 σκηνών ή 1240 ατόμων). Το έδαφος είναι βραχώδες και σταθερό. Ο χώρος δεν διαθέτει βασικές 

υποδομές, αλλά λόγω γειτνίασης με περιφερειακούς οικισμούς είναι εύκολη η δημιουργία τους. 



 
2o. Στην Κάντανο στο  Δημοτικό Ειρηνοδικείο- Γυμνάσιο ΤΕΕ. 

Είναι επιφάνειας 8.462 τετρ. μέτρα και μπορούν να εγκατασταθούν 212 σκηνές  και να καλύψουν το 

65% του πληθυσμού της Καντάνου δηλ. 1060 άτομα. Υπάρχουν οι υποδομές του Ειρηνοδικείου και 

Γυμνασίου και οι οποίες με κάποιες παρεμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

3ο. Στο Ροδοβάνι στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου επιφάνειας 3.603 τετρ. μέτρων 

ο οποίος χωράει 90 σκηνές για 450 άτομα. Υπάρχει πρόσβαση και χώρος στάθμευσης. Υπάρχουν οι 

υποδομές στου σχολείου οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Δ.Σφακίων: 
Στον οικισμό Φραγκοκάστελλου  στο γήπεδο ποδοσφαίρου, έκταση επιφάνειας 6.175 τετρ. μέτρων, 

χωρητικότητας 154 σκηνών ή 770 ατόμων. Έχει οδική πρόσβαση και τις βασικές υποδομές (ύδρευση, 

αποχέτευση, και ηλεκτροφωτισμό). 

 

Δήμος Γαύδου 
Στο περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού σχολείου. 

Είναι ένας χώρος έκτασης περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα και χωράνε περίπου 100 εκατό σκηνές 

ή 500 άτομα. Καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού του νησιού. Υπάρχει ύδρευση, αποχέτευση και 

ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης υπάρχει χώρος στάθμευσης και η απόσταση από το λιμάνι είναι περίπου 2 

χιλιόμετρα. 

 

Δήμος Πλατανιά: 
Για τον Δήμο Πλατανιά έχουν οριστεί χώροι καταυλισμού ανά Δημοτική ενότητα και περιοχή όπως 

αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
1. Δ.Ε. Βουκολιών 

Στον οικισμό Παλαιά Ρούματα στο γήπεδο με επιφάνεια 5.000 τετρ.μέτρα. Περίπου 125 σκηνές ή 

625 άτομα. 

Στον οικισμό Νεριανά στην αυλή του παλαιού Δημ.Σχολείου με επιφάνεια 2.000 τετρ. μέτρα. 

Περίπου 50 σκηνές ή 250 άτομα. 
2. Δ.Ε. Κολυμπαρίου 

Στον οικισμό Βούβες στο Παλαιό σχολείο με επιφάνεια 4.700 τετρ. μέτρα. Περίπου 118 σκηνές ή 

590 άτομα. 

Στο γήπεδο του Ταυρωνίτη με επιφάνεια περίπου 8.000 τετρ. μέτρα και χωρητικότητα 200 σκηνών 

ή 1000 ατόμων περίπου. 
3. Δ.Ε. Μουσούρων 

Στον οικισμό Αλικιανός στο γήπεδο με επιφάνεια 11.500 τερ. Μέτρα. Περίπου 288 ή σκηνές ή 1440 

άτομα. 

Στον οικισμό Φουρνέ στο γήπεδο με επιφάνεια 4.500 τετρ. μέτρων και χωρητικότητας 113 σκηνών ή 

565 ατόμων. 
4. Δ.Ε. Πλατανιά 



 
-Στον οικισμό Μάλεμε στον αύλειο χώρο της εκκλησίας Αγ. Αντωνίου με επιφάνεια 4.000 τερ.μέτρα .    

Περίπου 100 σκηνές ή 500 άτομα.  

-Στον οικισμό Μόδι στο γήπεδο με επιφάνεια 5.500 τετρ. μέτρα. Περίπου 138 σκηνές ή 690 άτομα. 

 

Δήμος Χανίων: 
1.            Πολυτεχνείο : Στην περιοχή Κουνουπιδιανών στο Πολυτεχνείο, έκταση επιφάνειας 211.000 

τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 5.275 σκηνών ή 26.375 ατόμων. Πρόσβαση μέσω οδού Ακρωτηρίου ή 

από το ΣΟΔΥ. Υποδομές δεν υπάρχουν καθώς και χώρος στάθμευσης. Απαιτούνται εργασίες 

διαμόρφωσης του χώρου και δημιουργίας υποδομών. 

2. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Στις Μουρνιές έξω από το Νοσοκομείο, έκτασης επιφάνειας 

45.000 τετρ. μέτρων δυναμικότητας 1.125 σκηνών ή 5625 ατόμων. Πρόσβαση μέσω οδού 

Μουρνιών . Χώρος στάθμευσης υπάρχει. Υποδομές μπορούν να δημιουργηθούν σχετικά εύκολα, 

λόγω της γειτνίασης  με το Νοσοκομείο. 

3.            Στρατόπεδο Άγιος Ιωάννης: Στην περιοχή του Άη Γιάννη στο χώρο του στρατοπέδου ένας 

χώρος έκτασης 58.000 τετρ. μέτρων με ενεργή επιφάνεια 27.000 τετρ. μέτρων, χωρητικότητας 675 

σκηνών ή 3375 ατόμων. Πρόσβαση μέσω της οδού Κ.Μάνου. Υπάρχουν όλες οι υποδομές 

(ύδρευση- αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

4.            Πρώην Ψυχιατρείο: Στην περιοχή Λειβάδια ένας χώρος έκτασης 98.000 τετρ. μέτρων με 

ενεργή επιφάνεια 78.000 τετρ. μέτρων, χωρητικότητας 1950 σκηνών ή 9750 ατόμων. Πρόσβαση 

μέσω Κουμπέ, Άη Γιάννη και Λεωφ. Σούδας. Υπάρχουν όλες οι βασικές υποδομές (ύδρευση, 

αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

5.            Κ.Α.Π.Ν.Κ. – Ορφανοτροφείο: Στην περιοχή Άγιος Λουκάς έκταση 7.582 τετρ. μέτρων με 

ενεργή επιφάνεια 4.732 τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 118 σκηνών ή 590 ατόμων. Πρόσβαση μέσω 

της οδού Αποκορώνου και Λ.Σούδας. Υπάρχουν όλες οι βασικές υποδομές (Ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

6.           Στάδιο Περιβολίων: Στην περιοχή των Περιβολίων γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 6.000 

τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 150 σκηνών ή 750 ατόμων. Πρόσβαση μέσω της Πελεκαπίνας και της 

οδού Περιβολίων.  Υπάρχουν όλες οι βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση. Ηλεκτροφωτισμός 

κλπ). 

7.            Γήπεδο Κουνουπιδιανών: Στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου το γήπεδο ποδοσφαίρου 

έκτασης 3.400 τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 85 σκηνών ή 425 ατόμων. Πρόσβαση μέσω οδού 

Ακρωτηρίου και οδού Κουνουπιδιανών Σταυρού. Υποδομές δεν υπάρχουν, απαιτείται η δημιουργία 

τους. 

8.            Γήπεδο Γαλατά: Στην περιοχή του Γαλατά το γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 6.600 τετρ. 

μέτρων, δυναμικότητας 165 σκηνών ή 825 ατόμων. Πρόσβαση μέσω της Π.Ε.Ο. Χανίων- Κισάμου 

και κόμβου Γαλατά Β.Ο.Α.Κ. Υπάρχουν όλες οι βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

9.           Γήπεδο Μουρνιών: Στην περιοχή των Μουρνιών το γήπεδο ποδοσφαίρου, έκτασης 7.000 

τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 175 σκηνών ή 875 ατόμων. Πρόσβαση μέσω της οδού Μουρνιών και 



 
κόμβου Μουρνιών Β.Ο.Α.Κ. Υπάρχουν όλες οι βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

10 Γήπεδο Μοναχής Ελιάς: Στην περιοχή του Βαμβακόπουλου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, 

έκτασης 7.000 τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 175 σκηνών ή 875 ατόμων. Πρόσβαση μέσω κόμβου 

Κλαδισσού-Π.Ε.Ο.Χανίων-Κισάμου και κόμβου Βαμβακόπουλου Β.Ο.Α.Κ. Υπάρχουν οι βασικές 

υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός κλπ). 

11 Γήπεδο Μοναχής Ελιάς1: Στην περιοχή του Βαμαβακόπουλου δίπλα από το άλλο 

έκτασης 7.000 τ.μ. χωρητικότητας 175 σκηνών ή 875 ατόμων. Υπάρχουν οι βασικές υποδομές. 

12  Γήπεδο Βαρυπέτρου: Στην περιοχή Βαρύπετρο στο γήπεδο ποδοσφαίρου, έκτασης 

6.500 τετρ. μέτρων, δυναμικότητας 163 σκηνών ή 815 ατόμων. Πρόσβαση μέσω Βαρυπέτρου ή 

Περιβολίων. Υποδομές δεν υπάρχουν απαιτείται η δημιουργία τους. 
Σημείωση: Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Τ.Ε.Ε/ΤΔΚ για την κάθε σκηνή απαιτείται επιφάνεια χώρου 
40 τ.μ. και για κάθε άτομο ιδανική επιφάνεια είναι τα 8 τ.μ. 

 


