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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΡΩΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι πολυδιάστατη
και αναδεικνύεται σε όλες τις
εκφάνσεις της στρατηγικής,
της επιχειρηματικότητας,
καθώς και της καθημερινής
λειτουργίας. Εδώ και χρόνια
ο Όμιλος βρίσκεται σταθερά
και ουσιαστικά στο πλευρό
των τοπικών κοινωνιών και
συνεργάζεται με την τοπική
αυτοδιοίκηση, με φορείς,
ιδρύματα και κοινωνικές
δομές των όμορων Δήμων.
Στηρίζει την τοπική οικονομία,
συμβάλλει στην υλοποίηση
έργων υποδομής, όπως
η αποκατάσταση και
διαμόρφωση κτιρίων και
παρέχει αρωγή σε έκτακτες
καταστροφές.
Η ευαισθησία και κοινωνική
ευθύνη που διαπνέει τον Όμιλο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τον
οδήγησε στο πλευρό των
πληγέντων από τις φονικές

και καταστροφικές πλημμύρες
που έλαβαν χώρα τον
Νοέμβριο του 2017 στη
Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο.
Η υποστήριξη υπήρξε άμεση
και συνεχής σε προσφορά
καυσίμων, γευμάτων και ειδών
πρώτης ανάγκης προς τους
κατοίκους των περιοχών που
επλήγησαν.
Σε συνέχεια της ανθρωπιστικής
υποστήριξης, ο Όμιλος
ανταποκρίθηκε άμεσα
στο αίτημα της Δημοτικής
Αρχής του Δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας και ανέλαβε την
πλήρη αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν από
τις πλημμύρες στο Δημοτικό
Θέατρο Μάνδρας «Μελίνα
Μερκούρη», αναθέτοντας το
σύνολο των απαιτούμενων
εργασιών για την πλήρη
ανακαίνιση του Θεάτρου
με σύγχρονα υλικά στη,
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου,
ASPROFOS ENGINEERING.

Την αξία ενίσχυσης της πληγείσας
περιοχής τόνισε από την πρώτη κιόλας
στιγμή της καταστροφής ο Πρόεδρος Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος
Τσοτσορός, ο οποίος δήλωσε πως

«ο Όμιλος επέδειξε έντονη ευαισθησία και
βρέθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή
στο πλευρό των πληγέντων της περιοχής,
προσφέροντας την ελάχιστη ανακούφιση
στους κατοίκους της. Παράλληλα έδρασε
άμεσα με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του
Δημοτικού Θεάτρου που αποτελεί έναν χώρο
πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, τόπο
συγκέντρωσης για τους δημότες της ευρύτερης
περιοχής, οι οποίοι υπέστησαν πολλά δεινά».
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
πιστός στις αρχές του υποστηρίζει όλα
τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της
τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας
με σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση
της παράδοσης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς.

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
Οι ανακαινισμένες και σύγχρονες εγκαταστάσεις του Θεάτρου, συνολικής
χωρητικότητας 288 θέσεων, αποδόθηκαν και πάλι προς χρήση και
αξιοποίηση από την τοπική κοινωνία στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ειδικότερα οι εργασίες του Έργου Αποκατάστασης
και Ανακαίνισης του Δημοτικού Θεάτρου Μάνδρας:

Το Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας
κατασκευάστηκε τη δεκαετία
του 1960 και είναι συνολικού
εμβαδού 550 τετραγωνικών
μέτρων. Φιλοξενεί πλήθος
δράσεων, όπως θεατρικές
παραστάσεις, εκδηλώσεις
πολιτιστικών φορέων,
κινηματογραφικές προβολές
και σχολικές εκδηλώσεις. Κατά
τη διάρκεια της αιφνίδιας
πλημμύρας και της τραγωδίας,
που έλαβε χώρα στη Μάνδρα
τον Νοέμβριου 2017, ο χώρος
υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Είναι ενδεικτικό ότι το νερό,
μαζί με φερτά υλικά και
λάσπες, ξεπέρασε σε ύψος τα 2
μέτρα και διέτρεξε όλους τους
ισόγειους χώρους του Θεάτρου.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να

καταστραφεί ολοσχερώς ο
χώρος υποδοχής, το σύνολο
των δαπέδων, τα καμαρίνια, οι
βοηθητικοί χώροι, οι μονάδες
κλιματιστικών, η ηλεκτρική
υποδομή, τα μεγαφωνικά
συστήματα, το σύνολο των
κουφωμάτων, η θεατρική
σκηνή, οι περιφράξεις κ.ά.
Αντικείμενο του έργου της
Μάνδρας αποτέλεσε η
πλήρης αποκατάσταση και
ανακαίνιση του Δημοτικού
Θεάτρου με σύγχρονα
υλικά. Η ολοκλήρωσή του
πραγματοποιήθηκε στα τέλη
Νοεμβρίου 2018, ήτοι μόλις 6
μήνες από την ανάληψη του
έργου από την ASPROFOS
ENGINEERING, χρονική
περίοδο εξαιρετικά σύντομη για
αντίστοιχης έκτασης έργα.

Οι μελέτες
ολοκληρώθηκαν τον
Ιούνιο 2018.

Οι κατασκευαστικές
εργασίες ξεκίνησαν
τον Αύγουστο 2018.

Οι κατασκευαστικές
εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο
2018.

Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί, απομάκρυνση
φερτών υλικών.

Αποξήλωση και
αντικατάσταση με
σύγχρονα υλικά
δαπέδων και σκηνής
θεάτρου.

Ανακαίνιση τουαλετών και καμαρινιών
με χρήση σύγχρονων υλικών.

Αντικατάσταση παλαιών καθισμάτων
με νέα υφασμάτινα
και εργονομικά.

Αποκατάσταση και
αναβάθμιση χώρου
υποδοχής.

Κατασκευή WC
ΑΜΕΑ και διαμόρφωση ραμπών για
την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

Ανακατασκευή εσωτερικών κλιμάκων
για την πρόσβαση
στις τουαλέτες.

Αντικατάσταση
φθαρμένων
εσωτερικών πορτών.

Τοποθέτηση
νέων μονάδων
κλιματιστικών,
ανώτερης
ενεργειακής κλάσης.

Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων,
έλεγχος ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.

Διαμόρφωση ρύσεων και τοποθέτηση
πλακών πεζοδρομίου στον εξωτερικό
χώρο.

Εσωτερικοί
και εξωτερικοί
ελαιοχρωματισμοί.
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην τελετή παράδοσης
του σύγχρονου και πλήρως
ανακαινισμένου Δημοτικού
Θεάτρου παρέστησαν στελέχη
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, της ASPROFOS
ENGINEERING, η Δήμαρχος
Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς
και μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου και Φορέων της
πόλης.
H Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη
δήλωσε συγκινημένη κατά τη
διάρκεια της τελετής παράδοσης
του έργου «δεν μπορώ να
εκφράσω τα συναισθήματα που
νιώθω, βλέποντας αυτόν τον
τόσο σημαντικό χώρο να είναι
σε καλύτερη κατάσταση από
εκείνη που βρισκόταν πριν τη
καταστροφή», προσθέτοντας
«Θέλω να πω ένα τεράστιο
ευχαριστώ στην Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
πρωτίστως στον Πρόεδρο
και στο Διοικητικό Συμβούλιο
που ανταποκρίθηκαν άμεσα
στο αίτημα. Επίσης, στη Δ/νση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
που καθ’ όλη τη διάρκεια των

προβλημάτων που βιώσαμε
-αλλά και στις άλλες εποχές- είναι
στο πλευρό του Δήμου, αλλά
και στην Εταιρεία ASPROFOS
που υλοποίησε τις επισκευές
τόσο γρήγορα και άρτια. Η ζωή
στην πόλη μας αρχίζει πλέον να
επανέρχεται σε φυσιολογικούς
ρυθμούς».
Από την πλευρά του, Ο
Πρόεδρος της ASPROFOS
ENGINEERING κ. Βασίλης
Κουνέλης, επεσήμανε: «Σήμερα
είναι μια φωτεινή μέρα, καθώς ο
Πολιτισμός αποκτά ξανά στασίδι
σε αυτό το θέατρο, ο οποίος
είναι πλέον σε καλύτερη μορφή
από την αρχική του. Βρήκαμε
έναν χώρο πλημμυρισμένο που
είχε καταστραφεί παντελώς και
προχωρήσαμε ταχύτατα στην
μελέτη και στις απαιτούμενες
τεχνικές εργασίες σε όλους
τους χώρους. Αποτελεί βήμα
αισιοδοξίας, ότι όλοι μπορούν
να απολαμβάνουν ξανά αυτό
που μόνο η Τέχνη μπορεί να
προσφέρει, δηλαδή Πολιτισμό
και Καλλιέργεια. Για τον Όμιλο
ΕΛΠΕ και την ASPROFOS,
ήταν υποχρέωση, χαρά και τιμή

να συνδράμουν. Άλλωστε, ο Όμιλος
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενίσχυσης
της Ελληνικής κοινωνίας, όπου χρειαστεί».

«Έναν χρόνο μετά την ολοσχερή καταστροφή
του Δημοτικού Θεάτρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,
ο Όμιλος παρέδωσε στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας ένα ανακαινισμένο, σύγχρονο θέατρο
288 θέσεων με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ»,
όπως δήλωσε κατά την τελετή παράδοσης η
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κα Ράνια
Σουλάκη, συμπληρώνοντας πως «ευχή του
Ομίλου είναι το Θέατρο αυτό να αποτελέσει
πυρήνα Πολιτισμού, με πλήθος εκδηλώσεων
και δράσεων για όλους τους κάτοικους της
ευρύτερης περιοχής».
Το έργο αυτό εντάσσεται στο
πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
«360 o Ενέργειες», που υλοποιεί μεταξύ
άλλων σειρά δράσεων που άπτονται
θεμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης, οι
οποίες προωθούν και διασφαλίζουν την
πολιτιστική κληρονομιά, την ευημερία
των κατοίκων και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01

02

03

05

06

07

04
Κατασκευή νέας σκηνής
με μεταλλικό φέροντα
οργανισμό
05
Άποψη σκηνής κατά τη
διαδικασία τοποθέτησης
της σιδηροκατασκευής
01
Πρόσοψη κτιρίου
02
Πλαΐνός χώρος κτιρίου
03
Καμαρίνια ηθοποιών

06
Κατασκευή σκάλας προς
τουαλέτες κοινού - WC
07
Πλήρης ανακαίνιση
χώρου υποδοχής
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01

01

Εξωτερικοί
ελαιοχρωματισμοί

02

Πρόσοψη Δημοτικού
Θεάτρου

03

Νέα εργονομικά
καθίσματα

04

Καινούργια σκηνή δάπεδο

05

Η πλήρως
ανακαινισμένη αίθουσα
του Δημοτικού
Θεάτρου Μάνδρας
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
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ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

02

Πανοραμική άποψη
κεντρικής αίθουσας

01

Ολοκλήρωση
ανακαίνισης στα
καμαρίνια

03

Από αριστερά, η Δ/
ντρια ΕΚΕ Ομίλου
ΕΛΠΕ κα Ράνια
Σουλάκη, ο Πρόεδρος
της ASPROFOS
ENGINEERING κ.
Βασίλης Κουνέλης, η κα
Παναγιώτα Καλέλλη,
Χημικός Μηχανικός
και Δ/ντρια Process
της ASPROFOS, ο
Διευθύνων Σύμβουλος
της ASPROFOS
ENGINEERING κ.
Πέτρος Παπασωτηρίου,
η Πολιτικός
Μηχανικός και Project
Manager του έργου

αποκατάστασης του
Δημοτικού Θεάτρου κα
Παρασκευή Κάπελλα,
ο Διευθυντής Έργων της
ASPROFOS κ. Λεωνίδας
Ζάμπας, δίπλα του
ο Αντιδήμαρχος
Μάνδρας κ. Περικλής
Ρόκας και στο άκρο η
Δήμαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας κα Ιωάννα
Κριεκούκη.

01

05

Επισκευή και
αποκατάσταση
κεντρικής εισόδου

04

Στιγμιότυπο από την
τελετή παράδοσης –
παραλαβής, όπου η
Δ/ντρια ΕΚΕ Ομίλου
ΕΛΠΕ κα Ράνια
Σουλάκη, ο Πρόεδρος
της ASPROFOS
ENGINEERING κ.
Βασίλης Κουνέλης
και η Δήμαρχος
Μάνδρας – Ειδυλλίας
κα Ιωάννα Κριεκούκη
δίνουν συνέντευξη σε
δημοσιογράφο της
κρατικής τηλεόρασης.

06

Επιγραφή έργου
αποκατάστασης
02

04

03

05

06

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Χειμάρρας 8A,
151 25, Μαρούσι

ASPROFOS ENGINEERING
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 284,
176 75, Καλλιθέα

