


Από τα Χανιά… 

#giatachania 



Εορταστικός Στολισμός  
2021 

• Σχεδιασμός & 

Κατασκευή στολισμού 
 αποκλειστικά από τοπικούς φορείς 
 

• Συνεργασία των τοπικών φορέων (ιδιώτες -
 δημοτικές υπηρεσίες) 
 

• Χορηγίες 
 



Από 89 σημεία 

στολισμού το 2018 
(30+59: εντός και 

εκτός πόλεως) 

2021: 
Προσθέτουμε 44 Νέα 

σημεία 

με εγκαταστάσεις 
μεγάλης κλίμακας  
 

2019: 
Προσθέσαμε 63 

νέα σημεία 

138 συνολικά +9 

Επισκευασμένα 

στολίδια 

2020: 
Προσθέσαμε 67 Νέα σημεία 

με επιπλέον  
• 20 εγκαταστάσεις  

διαδραστικής συμμετοχής 

01 

02 03 

04 



Εορταστικός 
 Στολισμός  

2021: 

14 νέες συνθέσεις  
μεγάλης κλίμακας 

20 διαδραστικές  
εγκαταστάσεις 

15 οδικές αρτηρίες  
εισόδου & εξόδου της 
πόλης σύγχρονης 
αισθητικής 

ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ  
Στην πόλη των Χανίων 

2019   2020   2021 



Εορταστικός 
Στολισμός  
2021: 



Εορταστικός Στολισμός  
2021: 

 

28 νέες γειτονιές  13 πάρκα/πλατείες 

5 δημοτικά κτίρια 

04 

01 03 

02 

15 δρόμοι/οδικές αρτηρίες 



Νέα προσέγγιση 

Σύγχρονη αισθητική 

Με ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
όλο το παραλιακό μέτωπο 

απο 
Λιμανάκι Νέας Χώρας, 

Παλιό Λιμάνι &  
Κούμ Καπί 

Βελτιώνουμε πλατείες & δρόμους 
με εντυπωσιακή διακόσμηση 
Οι μεγάλες κατασκευές είναι 
φτιαγμένες από μικροσκοπικές 

λεπτομέρειες δημιουργώντας ένα 
μαγικό σύμπαν 



Εορταστικός Στολισμός  

2021: 

Νέο Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο (12μ.) 



Εορταστικός Στολισμός  

2021: 

Ενιαία προοπτική οδού 



Εορταστικός Στολισμός  

2021: 

Full body  
φωτισμός πρασίνου 



Εορταστικός Στολισμός  

2021: 

 

Στολισμός σε μεγάλη  
κλίμακα 



Το Ενετικό Λιμάνι γίνεται σημείο 
αναφοράς 

 

Κατα μόνας ή μαζικά, 
αναλόγως των 
υγειονομικών κανόνων 
και συνθηκών 

Αρχιτεκτονικός φωτισμός 
κτιρίων,στολισμός 

σπουδαίων μνημείων, νέα 
επίστυλα στολίδια & 

ιδιαίτερη προσοχή σε ολες 
του τις πλατείες με νέες 

μεγάλες κατασκευές  

Δημιουργία στολιδιών και 
χώρων όπου ο δημότης θα 
μπορεί να συμμετέχει 
διαδραστικά 

Από το Ναυτικό Μουσείο στο 
δυτικό άκρο του μέχρι και το 
Νεώριο Moro στον ανατολικό 

μυχό του 



Δημιουργία μόνιμων 
επαναχρησιμοποιούμενων 
υποδομών σε κάθε σημείο 
επέμβασης 

Στολισμός βάσει 
μελέτης, με σκοπό τη 

μέγιστη οικονομία 

υλικών, αλλά 

ταυτόχρονα τη μέγιστη 

κάλυψη περιοχών 

Επανάχρηση Οικονομία 



Φέτος λέμε Χρόνια πολλά 

 
 

#XmasChania 
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