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1. Συνολικός Πίνακας χρηματοδοτούμενων έργων περιόδου: ΕΣΠΑ 2014 -2020 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Πίνακας έργων  

α/α 
Κωδικός 
ΜΙS/ΟΠΣ 

Τίτλος έργου Προϋπολογισμός έργου Πηγές χρηματοδότησης Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

1 5002619 Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 
(Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομα) 

933.249,00€ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  
Άξονας Προτεραιότητας:  

09-Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής 
 

Ταμείο ΕΚΤ 

Το έργο αφορά στην λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)  στον Δήμο 
Σπάτων – Αρτέμιδος, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους 
κατοίκους που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης, με 
προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες (άτομα και οικογένειες 
που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά, κ.α.) με στόχο την 
διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και 
παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. 
Ακόμη η Δομή παρέχει και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και 
λειτουργεί συμπληρωματικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου διευρύνοντας  το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους.  
Στην Δομή γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, 
με στόχο την διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση 
τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται 
την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την 
κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και ένταξή τους (ΟΑΕΕΔ, 
ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).  
Συγχρόνως στην Δομή  γίνεται υποδοχή των αιτήσεων για το 
ΤΕΒΑ, το ΕΕΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια.  

2 5004063 Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Συστήματος τηλε-ελέγχου 

/τηλεχειρισμού, διαχείρισης 
εσωτερικού δικτύου και μείωσης 
διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης 

Σπάτων και Αρτέμιδος 

2.901.314,80€  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 
Άξονας Προτεραιότητας: 06-
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
στο Αστικό Περιβάλλον 
Ταμείο ΕΤΠΑ 

 Ίδιοι Πόροι του 
Δήμου 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ασφαλούς 
επίβλεψης του δικτύου υδροδότησης του Δήμου που 
παρουσιάζει ειδικές τοπικές συνθήκες και προβλήματα στην 
εξασφάλιση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας καθώς λόγω 
της μεγάλης διακύμανσης της κατανάλωσης στο παραλιακό 
μέτωπο του Δήμου τους καλοκαιρινούς μήνες, τις συνεχόμενες 
βλάβες και της απουσίας εξοπλισμού ελέγχου και διαχείρισης 
του δικτύου παρατηρούνται φαινόμενα διακοπτόμενων 
παροχών και προβλήματα υποβάθμισης των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του παρεχόμενου νερού.  Βασικός στόχος του 
έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του ύδατος στο εσωτερικό δίκτυο 
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των Δημοτικών Κοινοτήτων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 
πρόβλημα επάρκειας, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού 
προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον 
ενεργό εντοπισμό των διαρροών του δικτύου μέσω του 
αυτόματου υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και την 
συνεχή επίβλεψη των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων με 
σκοπό την διασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά, επαρκούς 
τροφοδότησης των καταναλωτών, που με την σημερινή 
λειτουργία του δικτύου δεν διασφαλίζεται. Το παραδοτέο του 
έργου θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλούς 
επίβλεψης του δικτύου και εξασφάλισης επάρκειας της 
ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού στο οποίο 
θα παρακολουθούνται από την έδρα του Δήμου, οι λειτουργικές 
καταστάσεις του εσωτερικού δικτύου (φυσικοχημικοί 
παράμετροι νερού, παροχές, πιέσεις, καταναλώσεις) και θα 
γίνεται ενεργός έλεγχος των διαρροών με δυνατότητα άμεσης 
ενημέρωσης σε περίπτωση θραύσεων οι οποίες θα εντοπίζονται 
εν τη γενέσει τους. 

3 5035546 Προμήθεια εξοπλισμού των δομών 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

60.687,80€ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 
Άξονας Προτεραιότητας: 

10- Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 

Υποδομών και Υποδομών Υγείας 
Ταμείο: ΕΤΠΑ 

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τις Δομές της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων - 
Αρτέμιδος και περιλαμβάνει: 

1) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο κεντρικό κτίριο 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου επί της οδού Αύρας 5 στην 
Αρτέμιδα, το οποίο στεγάζει Δομές υποστήριξης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και τα δημοτικά ιατρεία. 
2) Προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έπιπλα, 
ιατρικά εργαλεία / μηχανήματα και επιτραπέζια παιχνίδια για 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου. 
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και ιδιαίτερα στις 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τις Δομές κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, δημοτικά ιατρεία, γραφείο πρόνοιας 
και υποδοχής πολιτών που επιζητούν κοινωνική στήριξη). 

4 5038731 Συλλογή, Επεξεργασία αστικών 
λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου 

και Σπάτων-Αρτέμιδος και 
Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση 

επεξεργασμένων εκροών 

5.317.571,78€ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 
Άξονας Προτεραιότητας: 

14- Διατήρηση κα προστασία του 
περιβάλλοντος –προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Το έργο αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
λυμάτων στη γεωγραφική περιοχή των Δήμων Ραφήνας-
Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και πρόκειται να δώσει 
οριστική λύση στο επί σειρά δεκαετιών πρόβλημα αποχέτευσης 
λυμάτων της περιοχής. Κύριος δικαιούχος του έργου είναι η 
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Υποέργο 12: Μετατοπίσεις Δικτύου 
Ύδρευσης Δήμου Σπάτων - 

Αρτέμιδος 

Ταμείο Συνοχής ΕΥΔΑΠ και περιλαμβάνει 12 Υποέργα εκ των οποίων το Υποέργο 
με τίτλο «Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Σπάτων – 
Αρτέμιδος» στο οποίο ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι 
δικαιούχος και υλοποιείται από τον Δήμο με βάση την 
αντίστοιχη μελέτη στην περιοχή του έργου. 

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), δυναμικότητας 135.000 
κατοίκων στην αρχική του φάση (πρόβλεψη 2030) και έως 
225.000 στην τελική φάση (2060), θα λειτουργήσει με 
τεχνολογία αιχμής που θα επιτρέπει την χρήση της εκροής για 
απεριόριστη άρδευση και αστική-περιαστική χρήση. Στο χώρο 
των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ περιλαμβάνεται και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, στο οποίο 
θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την 
επαναχρησιμοποίηση των εκροών του ΚΕΛ, καθώς και δράσεις 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το 
Κέντρο στοχεύει να αποτελέσει πόλο έλξης και αναβάθμισης της 
ευρύτερης περιοχής εξασφαλίζοντας οφέλη και για τους δύο 
Δήμους.  

5 5056285 Τεχνική Βοήθεια για την 
Επικαιροποίηση του Τοπικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) 

24.254,25€ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 
Άξονας Προτεραιότητας: 12 

Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. 
 

Το έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σπάτων - 
Αρτέμιδος για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) σύμφωνα με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές και την αναθεώρηση του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Αττικής. Στόχος είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) να γίνεται στο επίπεδο του 
Δήμου, με συνέπεια την δραστική μείωση των αποβλήτων που 
παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε 
επεξεργασία και σε τελική διάθεση. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην εξειδίκευση των 
στόχων του Εθνικού και του Περιφερειακού σχεδιασμού σε 
επίπεδο Δήμου και στην εξειδίκευση των απαιτούμενων 
δράσεων για την αποκεντρωμένη διαχείριση των επιμέρους 
ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά 
προτεραιότητα την πρόληψη, την διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των ΑΣΑ. 

6 5056591 Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών 
κτιρίων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 

812.895,81€  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 
Άξονας Προτεραιότητας: 04-
Προώθηση  της ενεργειακής 

απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και 

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω 3 
σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος: 
α) του κτιρίου του Γυμνασίου Σπάτων, επί της οδού 
Μυκηναϊκών Τάφων στα Σπάτα. 
β) του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος επί των 



Πίνακας ενταγμένων έργων περιόδου: ΕΣΠΑ 2014 -2020 –ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

Ιούλιος 2021 Σελίδα 4 
 

προώθηση Χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στις 

Αστικές Περιοχές 
Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. 

 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ του 
ΔΗΜΟΥ 

οδών Σπετσών και Θεμιστοκλέους 1 στην Αρτέμιδα. 
γ) του κτιρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος επί των 
οδών Σπετσών και Θεμιστοκλέους 1 στην Αρτέμιδα. 
Σε κάθε μία από τις σχολικές μονάδες ειδικότερα προβλέπεται: 
1. Στο Γυμνάσιο Σπάτων: Αντικατάσταση μέρους των 
κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δώματος και οροφής, 
εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, κατασκευή ψευδοροφής με 
θερμομόνωση σε 3 ισόγειες αίθουσες διδασκαλίας, 
αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, 
αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα 
LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης 
αναβάθμιση λεβητοστασίου. 

2 . Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος: Θερμοϋγρομόνωση 
δώματος, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση 
κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 
συστήματος. 
3. Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος: Θερμομόνωση στέγης, 
εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών 
συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά: 
Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών 
κτιρίων.  
Στην εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. 

Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της 
μείωσης του ενεργειακού κόστους. 

Στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες 
των κτιρίων. 

7 5069545 
5069832 

Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & 

Επαγγελματικής Ζωής 

  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 

 Ε. Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι δομές προσχολικής αγωγής του 
Δήμου, με εντολές τοποθέτησης νηπίων. Δικαιούχος του 
προγράμματος και διαχειριστής είναι η Ελληνική Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  

8 0011426240 Κατασκευή αγροτικής 
οδού στην περιοχή Σκίμθι 

205.003,09€ Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

Βελτίωση αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι της Δημοτικής 
Ενότητας Σπάτων με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης στις 
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ΔΡΑΣΗ:4.3.1 «Υποδομές εγγείων 
βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 

«Στήριξη για επενδύσεις σε 
υποδομές που συνδέονται με την 
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή 
την προσαρμογή της γεωργίας 

και της δασοκομίας», του 
Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού» του 

ΠΑΑ 2014-2020 

αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

9 0011426448 Κατασκευή αγροτικής 
οδού στην περιοχή 
Μαζαρέκο-Λίσιζα 

108.206,62€ Βελτίωση αγροτικής οδού στην περιοχή Μαζαρέκο - Λίσιζα της 
Δημοτικής Ενότητας Σπάτων με σκοπό την βελτίωση της 
πρόσβασης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

10 5021472 Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 
1ου Δημοτικού Σχολείου και 

επανάχρησή του ως πολυχώρου 
πολιτισμού 

 

2.500.000,00€ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Άξονας Προτεραιότητας: 03-
Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της 
επιχειρηματικότητας 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Το έργο αφορά στην 'Δημιουργική Επανάχρηση 
Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας' στο πλαίσιο του οποίου θα 
ανακατασκευαστεί το ανενεργό  κτίριο του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Σπάτων, αξιόλογης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, 
για να το επαναχρησιμοποιηθεί δημιουργικά ως πολυχώρος 
πολιτισμού και συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 
σκοπό την πολιτιστική και τουριστική αναζωογόνηση της πόλης. 

 

 


