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Θέμα: Πρόσκληση συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου «CREA CENTERS» για την 

προμήθεια επίπλων για την Μεγάλη Λέσχη. 

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

 

Με την  παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας  προσκαλέσουμε σε συνάντηση ενημέρωσης 

και ενδεχόμενης συνεργασίας στο πλαίσιο της προμήθειας επίπλων για το κτήριο της 

Μεγάλης Λέσχης  στο έργο «Crea Centers»  που υλοποιεί  ο Δήμος Καβάλας.  Η  συνάντηση 

θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.30 στην Αίθουσα ΔΣ του Δήμου 

Καβάλας.  

 

Ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο του έργου θα εγκαταστήσει στο εμβληματικό κτήριο 
της Μεγάλης Λέσχης ένα Crea Center-Κέντρο Πολιτιστικής Δημιουργίας, 
μετατρέποντας της σε ένα κύτταρο πολιτιστικής βιομηχανίας για την πόλη. Στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα  εξοπλιστούν και θα λειτουργήσουν στον χώρο 
της Μεγάλης Λέσχης εργαστήρια μουσικής, κινηματογράφου και νέων τεχνολογιών. 
Θα δοθεί δωρεάν χώρος εργασίας (ατελιέ) και εξοπλισμός σε 60 καλλιτέχνες της 
πόλης, στους παραπάνω τομείς για να δημιουργήσουν το δικό του πρωτότυπο 
πολιτιστικό προϊόν. Παράλληλα, ο ισόγειος χώρος της Μεγάλη Λέσχης θα 
μετασχηματιστεί σε ανοιχτό εκθεσιακό χώρο που θα διατίθεται για την παρουσίαση 
των προϊόντων δημιουργίας των καλλιτεχνών που φιλοξενούνται. Η καλλιτεχνική 
δημιουργία θα υποστηρίζεται από θεματικές ημερίδες, ανοιχτά μαθήματα και 
εργαστήρια από διακεκριμένους καλλιτέχνες του τομέα των new media, 
αρχιτεκτονικής, μουσικής και θεάτρου που θα ενισχύουν την προσπάθεια των 
τοπικών καλλιτεχνών για πρωτότυπη δημιουργία και παραγωγή. Τέλος, οι 



  

 

 

καλλιτέχνες του Crea Centers θα έχουν την ευκαιρία να δικτυώνονται με τους 
καλλιτέχνες που θα φιλοξενούνται από τις αντίστοιχες δομές των υπολοίπων 
πόλεων-μελών του δικτύου και έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά αλλά και μια 
ζωογόνος πηγή δημιουργίας και εξωστρέφειας για τους καλλιτέχνες μας.  
 
Το έργο προβλέπει προϋπολογισμό και έπιπλα συγκεκριμένων προδιαγραφών και ο 
σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να συζητήσουμε μαζί σας την διαθεσιμότητα  
αυτών που προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη πρόταση και την δυνατότητα άμεσης 
ανάθεσης τους.  
 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την διαθεσιμότητα και το ενδιαφέρον συμμετοχής 

σας μέσω email στο euprojects@kavala.gov.gr 

 

Υπεύθυνος έργου για τον Δ. Καβάλας: Χατζηβαρύτη Ιώ, τηλ. 2513500211 & 6974476511. 
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