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ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση του “All-Star Game” Καλαθοσφαίρισης 2014 στα Χανιά» 

 

 

Αξιότιμε κύριοι,  
 

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστό το ενδιαφέρον του Δήμου 

Χανίων ώστε να φιλοξενηθεί στην πόλη μας το “All-Star Game” Καλαθοσφαίρισης 2014. 

 

Ο Δήμος Χανίων διαθέτει σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, ικανές να φιλοξενήσουν 

αθλητικές διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς, όπως είναι το Κλειστό Γυμναστήριο του 

Κλαδισού, το οποίο κατασκευάστηκε το 2005 και που διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές 

για την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Κλαδισού, το οποίο βρίσκεται σε 

απόσταση δυο χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων, είναι χωρητικότητας 2.500 

θεατών και εκπροσώπων του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου (2000 θέσεις και 500 

πτυσσόμενες) και διαθέτει μια κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής (κεντρική σάλα) 

διαστάσεων 50x30x10μ. Ο δε αγωνιστικός χώρος είναι από ξύλο (παρκέ), σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και πληροί όλες τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων 

καλαθοσφαίρισης. Το κλειστό Γυμναστήριο διαθέτει ακόμα μια βοηθητική αίθουσα για 

προπόνηση αθλοπαιδιών, μια αίθουσα προπόνησης βαρέων αθλημάτων, αποδυτήρια 

(αθλητών, προπονητών και διαιτητών), δυο ειδικούς χώρους για φυσιοθεραπεία και σάουνα, 

γραφεία διοίκησης, κυλικεία, WC (κοινού και ΑμεΑ), κλιματισμό (θέρμανση - ψύξη), χώρο 

σεμιναρίων, αίθουσα VIP, αίθουσα Τύπου, ιατρείο - πρώτες βοήθειες και άνετο παρκινγκ. 

 

Επίσης, σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος Χανίων και τα στελέχη του διαθέτουν μια 

σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθότι ο Δήμος 

συμμετέχει ενεργά - πάνω από μία 15ετία – στο σχεδιασμό και υλοποίηση αρκετών διεθνών 

αθλητικών διοργανώσεων.  
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Μεγάλα αθλητικά γεγονότα που φιλοξενήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στα Χανιά με την 

ενεργή υποστήριξη του Δήμου Χανίων, ήταν τα παρακάτω: 

1. Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος χάντμπολ 2012: Διεξαγωγή αγώνα 

Εθνικής Ελλάδας - Εθνικής Ολλανδίας, 9 Μαρτίου 2011 - Δημοτικό Κλειστό 

Γυμναστήριο Κλαδισού.  

2. Ευρωπαϊκό Λιγκ Πετοσφαίρισης Ανδρών-Γυναικών: Διεξαγωγή 4 αγώνων της 

Εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών με τις αντίστοιχες της Αυστρίας και Σερβίας, 

9-10 Ιουλίου 2011, Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού 

3. Final 4 Κυπέλου χάντμπολ Ανδρών, 14-15 Μαΐου 2011, Δημοτικό Κλειστό 

Γυμναστήριο Κλαδισού.  

 

Αξιότιμε κύριοι,  
 

Έχοντας υπόψη ότι: 

- η πανέμορφη πόλη των Χανίων διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές για να φιλοξενήσει 

μια σπουδαία διοργάνωση όπως είναι το “All-Star Game” Καλαθοσφαίρισης το έτος 2014, 

- το φίλαθλο κοινό των Χανίων «διψά» για μεγάλα αθλητικά γεγονότα και δει 

καλαθοσφαίρισης όπως είναι αυτό του “All-Star Game”, 

- ως Δήμος προτιθέμενα να παραχωρήσουμε δωρεάν το χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου 

του Κλαδισού για τη διοργάνωση του “All-Star Game” Καλαθοσφαίρισης συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα - με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε – στο οργανωτικό, 

διαχειριστικό και λειτουργικό κομμάτι της διοργάνωσης,  

 

παρακαλούμε όπως εξετάσετε θετικά το εν λόγω αίτημά μας. 

  

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων. 

  

Με εκτίμηση 

 

Ο Δήμαρχος Χανίων 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δημήτρη Λειψάκη 

3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Χανίων Γαβριήλ Κουρή 


