
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 17/02/2012 N° 11 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE PER 
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE DI N. 
7 ALLOGGI E.R.P. MEDIANTE RECUPERO DI RUDERE - 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO RELATIVO AL PROGETTO 
PRELIMINARE APPROVATO CON PRECEDENTE D.C.C. N. 8 
DEL  2244..0033..22000099.. 
 

 
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di febbraio, alle 
ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 21.02.2012 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 07.03.2012. 
 
Vallecrosia, lì 21.02.2012 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO == Sì 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 3 2 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 17.02.2012. 
 
Vallecrosia, lì 21.02.2012 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 

 



 

 

 
 
 
 
OOGGGGEETTTTOO  ::  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  PPEERR  AALLLLOOGGGGII  AA  
CCAANNOONNEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  ––  ““RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  NN..  77  AALLLLOOGGGGII  EE..RR..PP..  
MMEEDDIIAANNTTEE  RREECCUUPPEERROO  DDII  UUNN  RRUUDDEERREE””  ––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  
AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPIIAANNOO  PPAARRTTIICCEELLLLAARREE  DDII  EESSPPRROOPPRRIIOO  RREELLAATTIIVVOO  
AALL  PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  PPRREECCEEDDEENNTTEE  DD..CC..CC..  
NN..  88  DDEELL  2244..0033..22000099.. 
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RRIICCHHIIAAMMAATTAA  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn..  88  iinn  ddaattaa  2244..0033..22000099,,  ccoonn  llaa  qquuaallee,,  ttrraa  llee  aallttrree  ccoossee  èè  
ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  ““PPrrooggrraammmmaa  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ppeerr  aallllooggggii  aa  ccaannoonnee  ssoosstteenniibbiillee  ddii  
VVaalllleeccrroossiiaa  AAllttaa””,,  ddii  ccuuii  aall  BBaannddoo  RReeggiioonnaallee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..GG..RR..LL..  nn..  3322  ddeell  0066..0088..22000088,,  rreeddaattttoo  
ddaallll’’aassssoocciiaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii,,  AArrcchh..  DDaavviiddee  GGIIBBEELLLLII  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  ((IIMM))  ee  AArrcchh..  
AAllddoo  PPAANNEETTTTAA  ddii  BBoorrddiigghheerraa  ((IIMM)),,    pprreesseennttaattoo  iinn  ddaattaa  1199..0033..22000099  ––  PPrroott..  nn..  33330044,,  ccoommpprreennddeennttee  
nn..  44  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  nn..  11  iinntteerrvveennttoo  ddii  ““nnaattuurraa  eeddiilliizzaa””  ee  nn..  33  iinntteerrvveennttii  rriigguuaarrddaannttii  ““ooppeerree  ddii  
uurrbbaanniizzzzaazziioonnee””;;  
  
CCOONNSSIIDDEERRAATTOO    
  
••  cchhee,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ““nnaattuurraa  eeddiilliizziiaa””,,  ccoommpprreeddeennttee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nn..  77  

aallllooggggii  EE..RR..PP..,,  iill  mmeeddeessiimmoo  eerraa  eesstteessoo  aadd  uunn  aammbbiittoo  cciirrccoossccrriittttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  nnuucclleeoo  iinnsseeddiiaattoo,,  
ccoommpprreessoo  ttrraa  VViiaa  ddeeii  MMaarrttiirrii  ee  VViiaa  ddeeii  GGrroossssii,,  iinntteerreessssaannttee  llaa  ppaarrttiicceellllee  ccaattaassttaallii  iiddeennttiiffiiccaattee  aall  
FFoogglliioo  nn..  22  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  mmaappppaallii  777777  ee  777766  ((ppaarrttee)),,    iinn  ssttaattoo  ddii  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  
ddeeggrraaddoo,,  ssuusscceettttiibbiillii  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  eedd  aammbbiieennttaallee,,  aall  qquuaallee  vviieennee  
ssootttteessaa  ll’’uulltteerriioorree  ee  ccoommpplleemmeennttaarree  ffiinnaalliittàà  ddii  ssooddddiissffaarree  iill  ffaabbbbiissooggnnoo  pprreeggrreessssoo  ddii  eeddiilliizzaa  
rreessiiddeennzziiaallee  ssoocciiaallee;;  

••  cchhee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprreeddeettttoo  iinntteerrvveennttoo,,  ccoonn  llaa  mmeeddeessiimmaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn..  
88//22000099,,  èè  ssttaattoo  pprreessoo  aattttoo  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriiccoorrrreerree  aallll’’eesspprroopprriioo  ppeerr  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  ddii  ttuuttttee  llee  
aarreeee  eedd  ii  sseeddiimmii  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  iinntteerreessssaattii  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo;;  

••  cchhee  ttrraa  ggllii  eellaabboorraattii  ccoossttiittuuiieennttii  iill  pprrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree  ddeellll’’  ””IINNTTEERRVVEENNTTOO  NN..  11  ––  RReeaalliizzzzaazziioonnee  
ddii  nn..  77  aallllooggggii  EE..RR..PP..  mmeeddiiaannttee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeell  sseeddiimmee  aalllloo  ssttaattoo  ddii  rruuddeerree””,,  ttuuttttii  eelleennccaattii  nneellllaa  
DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  CC..CC..  nn..  88//22000099,,  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattaa,,  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  ““ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  ddii  
eesspprroopprriioo””,,  ccoossìì  ccoommee  rreeddaattttoo  ddaaii  tteeccnniiccii  iinnccaarriiccaattii,,  ddeemmaannddaannddoo  ll’’aavvvviioo  ddeellllee  pprroocceedduurree  
eesspprroopprriiaattiivvee  aadd  uunnaa  ffaassee  ssuucccceessssiivvaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aammmmiissssiioonnee  aa  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  
““PPrrooggrraammmmaa””;;  

  
TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO  
  
••  cchhee  llaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee,,  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  nn..  11338800  ddeell  2200..1100..22000099  hhaa  aapppprroovvaattoo  llaa  ggrraadduuaattoorriiaa  

ffiinnaallee  ddeellllee  pprrooppoossttee  pprreesseennttaattee  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ““PPrrooggrraammmmaa  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ppeerr  
aallllooggggii  aa  ccaannoonnee  ssoosstteenniibbiillee””,,  ffiinnaannzziiaannddoo  aall  ccoonntteemmppoo,,  ccoonn  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii,,  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  111155  aallllooggggii  aa  ccaannoonnee  ssoosstteenniibbiillee  ee  3322  aallllooggggii  EE..RR..PP..,,  oollttrree  aa  ddiivveerrssii  iinntteerrvveennttii  ddii  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa;;  



 

 

••  cchhee  llaa  cciittaattaa  DD..GG..RR..  nn..  11338800//22000099  hhaa  iinnoollttrree  aapppprroovvaattoo  ll’’eelleennccoo  ddeeffiinniittiivvoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  rriitteennuuttii  
aammmmiissssiibbiillii  ee  nnoonn  ffiinnaannzziiaattii  ppeerr  mmaannccaannzzaa  ddii  rriissoorrssee  rriissppeettttoo  aallll’’aammbbiittoo  ccoonnssiiddeerraattoo,,  ttrraa  ii  qquuaallii  
qquueellllii  pprreesseennttaattii  ddaall  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa;;  

••  cchhee  iill  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ““PPrrooggrraammmmaa  ssppeecciiaallee  rreeggiioonnaallee  ddii  IInnvveessttiimmeennttoo  aa  
ffaavvoorree  ddeeii  CCoommuunnii””,,  hhaa  pprreesseennttaattoo  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  rreellaattiivvii  aa  PPiiaazzzzaa  ddeell  PPooppoolloo,,  PPiiaazzzzaa  VVeerrddii,,  PPiiaazzzzaa  PPaarrrroocccchhiiaallee  ee  PPiiaazzzzaa  
ddeeii  LLaavvaattooii,,  iinntteerrvveennttii  ggiiàà  iinnsseerriittii  nneell  PPrrooggrraammmmaa  ppeerr  aallllooggggii  aa  ccaannoonnee  ssoosstteenniibbiillee  uunniittaammeennttee  aa  
qquueelllloo  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  ppaarrttee  ddii  VViiaa  DDrriittttaa;;  

••  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GG..RR..  nn..  22000077  ddeell  3300..1122..22000099  llaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  hhaa  ccoonncceessssoo  uunn  
ccoonnttrriibbuuttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppaarrii  aadd  €€..  221188..554455,,0000  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ppiiaazzzzee  
ddeell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  ccoommee  ssoopprraa  iiddeennttiiffiiccaattee,,  ttrraallaasscciiaannddoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  
ddii  ppaarrttee  ddii  VViiaa  DDrriittttaa;;  

  
PPRREESSOO  AATTTTOO  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GG..RR..  nn..  11332200  ddeell  1122..1111..22001100  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  iinntteerrvveennttoo  rreeggiioonnaallee  èè  ssttaattoo  ddiissppoossttoo  ddii  aammmmeetttteerree  aa  ffiinnaannzziiaammeennttoo,,  aa  vvaalleerree  ssuull  
PPiiaannoo  nnaazziioonnaallee  ddii  EEddiilliizziiaa  AAbbiittaattiivvaa,,  ddii  ccuuii  aall  DD..PP..CC..MM..  1166  lluugglliioo  22000099,,  aallccuunnii  iinntteerrvveennttii  rriitteennuuttii  
aammmmiissssiibbiillii,,  mmaa  nnoonn  ffiinnaannzziiaattii,,  ddaall  bbaannddoo  ppeerr  aallllooggggii  aa  ccaannoonnee  ssoosstteenniibbiillee,,  ttrraa  ii  qquuaallii,,  ccoonn  
rriiffeerriimmeennttoo  aall  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  llaa  ““RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nn..  77  aallllooggggii  EE..RR..PP..  
mmeeddiiaannttee  iill  rreeccuuppeerroo  ddii  uunn  sseeddiimmee  aalllloo  ssttaattoo  ddii  rruuddeerree””,,  ee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ““RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  
ddii  VViiaa  DDrriittttaa””,,  iill  ttuuttttoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn  ccoossttoo  aammmmiissssiibbiillee  ddii  €€..  11..331188..000000,,0000,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aadd  uunn  
ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  €€..  11..001188..668800,,0000;;  
  
AATTTTEESSOO  
  
••  cchhee  ll’’eexx  aarrtt..  44  ddeell  PPiiaannoo  nnaazziioonnaallee  ddii  eeddiilliizziiaa  aabbiittaattiivvaa,,  ddiissppoonnee,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  cchhee  iill  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  

IInnffrraassttrruuttttuurree  ee  ddeeii  TTrraassppoorrttii  pprroommuuoovvaa  ccoonn  llee  rreeggiioonnii  ee  ii  ccoommuunnii,,  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnii  ddii  aappppoossiitt ii  
aaccccoorrddii  ddii  pprrooggrraammmmaa  aall  ffiinnee  ddii  ccoonncceennttrraarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ssuullll’’eeffffeettttiivvaa  rriicchhiieessttaa  aabbiittaattiivvaa  nneeii  
ssiinnggoollii  ccoonntteessttii,,  rraappppoorrttaattii  aallllaa  ddiimmeennssiioonnee  ffiissiiccaa  ee  ddeemmooggrraaffiiccaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  pprrooggrraammmmii  iinntteeggrraattii  ddii  pprroommoozziioonnee  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ssoocciiaallee  ee  
ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa,,  ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  eelleevvaattii  lliivveellllii  ddii  vviivviibbiilliittàà,,  ssaalluubbrriittàà,,  ssiiccuurreezzzzaa  ee  
ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  eedd  eenneerrggeettiiccaa,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddii  pprroobblleemmii  ddii  mmoobbiilliittàà,,  
pprroommuuoovveennddoo  ee  vvaalloorriizzzzaannddoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii;;  

••  cchhee  iinn  mmeerriittoo  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  iinn  ddaattaa  2299  ddiicceemmbbrree  22001111,,  èè  ssttaattaa  iinnvviiaattaa  aallllaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  llaa  
nnoottaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  ppeerr  llee  PPoolliittiicchhee  AAbbiittaattiivvee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  IInnffrraassttrruuttttuurree  ee  ddeeii  
TTrraassppoorrttii,,  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  eesseeccuuttiivviittàà  ddeellll’’AAccccoorrddoo  ssoottttoossccrriittttoo  ttrraa  ll’’EEnnttee  RReeggiioonnaallee  
eedd  iill  mmeeddeessiimmoo  MMiinniisstteerroo;;  

  
TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO  cchhee  ddaa  ttaallee  ddaattaa  ddeeccoorrrroonnoo  ii  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  aallll’’aarrtt..  44  ddeellll’’AAccccoorrddoo,,  oovvee  èè  
pprreevviissttoo  cchhee::  

--  eennttrroo  112200  ggiioorrnnii  cciiaassccuunn  ssooggggeettttoo  aammmmeessssoo  aa  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeevvee  ttrraassmmeetttteerree  aall  
RReessppoonnssaabbiillee  rreeggiioonnaallee  iill  pprrooggeettttoo  ddeeffiinniittiivvoo  ddeebbiittaammeennttee  aapppprroovvaattoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llee  
ooppppoorrttuunnee  vveerriiffiicchhee;;  

--  eennttrroo  118800  ggiioorrnnii  llaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  ddoovvrràà  pprroovvvveeddeerree  aa  ssttiippuullaarree  ccoonn  cciissccuunn  ssooggggeettttoo  
bbeenneeffiicciiaarriioo  ddeell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  aappppoossiittii  aaccccoorrddii,,  iinntteessee  oo  ccoonnvveennzziioonnii  cchhee  ssttaabbiilliissccoonnoo,,  ttrraa  
ll’’aallttrroo,,  llee  mmooddaalliittàà  aattttuuaattiivvee  ddeeii  ssiinnggoollii  iinntteerrvveennttii  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  
ppuubbbblliicchhee;;  

  
DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aalllloo  ssccaannddeennzziiaarriioo  ssoopprraa  rriippoorrttaattoo,,  eedd  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  vviiggeennttee  
nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  eesspprroopprriioo,,  ssii  rreennddee  iinnddiissppeennssaabbiillee  pprroocceeddeerree  aadd  eeffffeettttuuaarree  llaa  nnoottiiffiiccaa  
ddeellll’’aavvvviissoo  ddii  aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  eesspprroopprriiaattiivvoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  



 

 

iinntteerreessssaattii  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  aallll’’aarrtt..  1111  ––  ““LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeggllii  
iinntteerreessssaattii””  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  332277//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii..;;  
  
AACCCCEERRTTAATTOO  cchhee  nneell  llaassssoo  ddii  tteemmppoo  ttrraassccoorrssoo  ttrraa  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree  
ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ee  llaa  ddaattaa  ddii  eesseeccuuttiivviittàà  ddeellll’’AAccccoorrddoo  ddii  PPrrooggrraammmmaa  ssoottttoossccrriittttoo  ttrraa  llaa  RReeggiioonnee  
LLiigguurriiaa  eedd  iill  MMiinniisstteerroo,,  ssii  ssoonnoo  ssuucccceedduuttee  aallccuunnee  mmooddiiffiicchhee  ee  vvaarriiaazziioonnii  rreellaattiivvaammeennttee  aallll’’aasssseettttoo  
pprroopprriieettaarriioo  ddeell    sseeddiimmee  iinntteerreessssaattoo  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo,,  ppeerr  ccuuii  ssii  rreennddee  nneecceessssaarriioo,,  pprreelliimmiinnaarrmmeennttee  
aallll’’aavvvviioo  ddeellllee  pprroocceedduurree  eesspprroopprriiaattiivvee  pprreevviissttee  ddaall  DD..PP..RR..  nn..  332277//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  pprroocceeddeerree  
aallll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  dd’’eesspprroopprriioo,,  ggiiàà  aa  ssuuoo  tteemmppoo  pprreesseennttaattoo  ddaaii  tteeccnniiccii  
iinnccaarriiccaattii,,  AArrcchh..  DDaavviiddee  GGIIBBEELLLLII  ee  AArrcchh..  AAllddoo  PPAANNEETTTTAA;;  
  
VVIISSTTOO  iill  nnuuoovvoo  ““ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  dd’’eesspprroopprriioo””,,  rreellaattiivvoo  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  llaa  ““RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  
nn..  77  aallllooggggii  EE..RR..PP..  mmeeddiiaannttee  iill  rreeccuuppeerroo  ddeell  sseeddiimmee  aalllloo  ssttaattoo  ddii  rruuddeerree””,,  aammmmeessssoo  aa  ffiinnaannzziiaammeennttoo  
nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  ddii  IInntteerrvveennttoo  pprreevviissttoo  ddaall  PPiiaannoo  nnaazziioonnaallee  ddii  eeddiilliizziiaa  aabbiittaattiivvaa,,  
uunniittaammeennttee  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  ppaarrttee  ddii  VViiaa  DDrriittttaa,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  aaggggiioorrnnaattoo  
rriissppeettttoo  aallllaa  vveerrssiioonnee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  aapppprroovvaattaa  ccoonn  DD..CC..CC..  nn..  88//22000099,,  ccoossìì  ccoommee  pprreesseennttaattoo  
ddaallll’’aassssoocciiaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  AArrcchh..  DDaavviiddee  GGIIBBEELLLLII  ee  AArrcchh..  AAllddoo  PPAANNEETTTTAA,,  
iinn  ddaattaa  1133..0022..22001122,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  nn..  11777777,,  eellaabboorraattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  nnuuoovvoo  aasssseettttoo  pprroopprriieettaarriioo  
ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  nnoonncchhéé  ddeellll’’eeffffeettttiivvoo  aacccceerrttaammeennttoo  ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ddaa  
aaccqquuiissiirree,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn  rriilliieevvoo  aaccccuurraattoo  ee  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddeell  sseeddiimmee  ddii  cchhee  ttrraattttaassii;;  
  
RILEVATO  
 
••  cchhee  llee  aarreeee  ddaa  eesspprroopprriiaarree,,  cceennssiittee  aa  CCaattaassttoo  aall  FFoogglliioo  22,,  mmaappppaallii  777777  ee  777766  ((ppaarrttee)),,  ssoonnoo  

ccoossttiittuuiittee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddaa  ppoorrzziioonnii  ddii  ffaabbbbrriiccaattii  rruurraallii,,  nnoonn  iinnddiivviidduuaabbiillii  ffiissiiccaammeennttee  iinn  ssiittoo  ee  
nnoonn  iiddeennttiiffiiccaabbiillii  ssuu  ppllaanniimmeettrriiee  ccaattaassttaallii  iinn  qquuaannttoo  ddii  ffaattttoo  iinneessiisstteennttii,,  ((rruuddeerrii));;  

••  cchhee,,  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  ddii  eesspprroopprriioo  èè  ssttaattoo  ffaattttoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  
sseeddiimmee  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo,,  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunn  rriilliieevvoo  ttaacchheeoommeettrriiccoo  ddii  pprreecciissiioonnee,,  iinn  
ccoommpplleessssiivvii  223322  mm22;;    

 
PRESO ATTO 
 
••  cchhee  iill  vvaalloorree  uunniittaarriioo  ddeellll’’eesspprroopprriioo,,  rriiddeetteerrmmiinnaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  ddaaii  

tteeccnniiccii  iinnccaarriiccaattii,,  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittoo  iinn  €€..  3333,,7700//mm22,,  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  aallccuunnee  iinnddaaggiinnii  ddii  mmeerrccaattoo  
eesseegguuiittee  ssuu  ffaabbbbrriiccaattii  rruurraallii  ccoommpprraavveenndduuttii  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  
ppaarraammeettrraattee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddii  pprreecceeddeennttii  iinnvveessttiimmeennttii  eeffffeettttuuaattii  ssuu  ddeettttoo  sseeddiimmee  ddaall  CCoommuunnee  ddii  
VVaalllleeccrroossiiaa,,  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’AAnnnnoo  22000000;;  

••  cchhee  ll’’iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellll’’eesspprroopprriioo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  
ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa  ssiinntteettiiccaammeennttee  rriippoorrttaattoo  eedd  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’eelleennccoo  ddeellllee  DDiittttee  
eesspprroopprriiaannddee,,  ccoommee  iinnddiiccaattee  nneell  nnuuoovvoo  ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree,,  rriissuullttaa  ppaarrii  aadd  €€..  66..667722,,6600;;  

 
RRIITTEENNUUTTOO  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  eesspprreessssoo  ddii  ddoovveerr  aapppprroovvaarree,,  pprreevveennttiivvaammeennttee  aallll’’aavvvviioo  ddeell  
pprroocceeddiimmeennttoo  eesspprroopprriiaattiivvoo,,  iill  nnuuoovvoo  ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree,,  ccoonnsseerrvvaattoo  iinn  aattttii,,  ccoossìì  ccoommee  pprreeddiissppoossttoo  
ddaaggllii  AArrcchh..  DDaavviiddee  GGIIBBEELLLLII  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  ((IIMM))  ee  AArrcchh..  AAllddoo  PPAANNEETTTTAA  ddii  BBoorrddiigghheerraa  ((IIMM));;  

  
VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  iinntteerreessssaattoo,,  iinn  oorrddiinnee  

aallllaa  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  
  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  iinn  lliinneeaa  
tteeccnniiccaa  ddeell  pprrooggeettttoo,,  nnoonn  ccoommppoorrttaa  iimmppeeggnnoo  ddii  ssppeessaa  nnèè  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddii  eennttrraattaa  ppeerr  ccuuii  nnoonn  ssii  rreennddee  
nneecceessssaarriioo  iill  ppaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee;;  



 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 -  
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità”, e ss.mm.ii.;  
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
  
CCOONN  VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii  nneeii  mmooddii  ee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee  aanncchhee  aaii  ffiinnii  
ddeellll’’iimmmmeeddiiaattaa  eesseegguuiibbiilliittàà  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo..  
  

D E L I B E R A 
 

1. DDII    AAPPPPRROOVVAARREE,,  ppeerr  llee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  ccuuii  iinn  pprreemmeessssaa,,  iill  nnuuoovvoo  ““ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  
dd’’eesspprroopprriioo””,,  rreellaattiivvoo  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ppeerr  llaa  ““RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nn..  77  aallllooggggii  EE..RR..PP..  mmeeddiiaannttee  iill  
rreeccuuppeerroo  ddeell  sseeddiimmee  aalllloo  ssttaattoo  ddii  rruuddeerree””,,  aammmmeessssoo  aa  ffiinnaannzziiaammeennttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  IInntteerrvveennttoo  pprreevviissttoo  ddaall  PPiiaannoo  nnaazziioonnaallee  ddii  eeddiilliizziiaa  aabbiittaattiivvaa,,  uunniittaammeennttee  
aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddii  ppaarrttee  ddii  VViiaa  DDrriittttaa,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  aaggggiioorrnnaattoo  rriissppeettttoo  aallllaa  
vveerrssiioonnee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  aapppprroovvaattaa  ccoonn  DD..CC..CC..  nn..  88//22000099,,  ccoossìì  ccoommee  pprreesseennttaattoo  
ddaallll’’aassssoocciiaazziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  AArrcchh..  DDaavviiddee  GGIIBBEELLLLII  ee  AArrcchh..  AAllddoo  
PPAANNEETTTTAA,,  iinn  ddaattaa  1133..0022..22001122,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  nn..  11777777,,  eellaabboorraattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  nnuuoovvoo  
aasssseettttoo  pprroopprriieettaarriioo  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  nnoonncchhéé  ddeellll’’eeffffeettttiivvoo  aacccceerrttaammeennttoo  
ddeellllee  ssuuppeerrffiiccii  ddaa  aaccqquuiissiirree,,  ddeetteerrmmiinnaattoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn  rriilliieevvoo  aaccccuurraattoo  ee  ppaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ddeell  
sseeddiimmee  ddii  cchhee  ttrraattttaassii;; 
  

22..  DDII  PPRREENNDDEERREE  AATTTTOO    
  

••  cchhee  iill  vvaalloorree  uunniittaarriioo  ddeellll’’eesspprroopprriioo,,  rriiddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  aallccuunnee  iinnddaaggiinnii  ddii  mmeerrccaattoo  
eesseegguuiittee  ssuu  ffaabbbbrriiccaattii  rruurraallii  ccoommpprraavveenndduuttii  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  
ppaarraammeettrraattee  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  pprreecceeddeennttii  iinnvveessttiimmeennttii  eeffffeettttuuaattii,,  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  
ssuu  ddeettttoo  sseeddiimmee  ddaall  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’AAnnnnoo  22000000,,  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittoo  iinn  €€..  
3333,,7700//mm22,,;;  

••  cchhee  ll’’iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellll’’eesspprroopprriioo  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  
ddeetteerrmmiinnaattoo  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa  eevviiddeennzziiaattoo  eedd  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’eelleennccoo  ddeellllee  DDiittttee  
eesspprroopprriiaannddee,,  ccoommee  iinnddiiccaattee  nneell  nnuuoovvoo  ppiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree,,  rriissuullttaa  ppaarrii  aadd  €€..  66..667722,,6600;;  

  
33..  DDII  DDAARREE  AATTTTOO      cchhee  iill  pprreeddeettttoo  eellaabboorraattoo  iinntteeggrraa  iill  pprrooggeettttoo  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  

pprreecceeddeenntteemmeennttee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..CC..CC..  nn..  88,,  iinn  ddaattaa  2244..0033..22000099;;  
  
44..  DDII  RRIIMMEETTTTEERREE  llaa  pprraattiiccaa  aallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  ppeerr  ooggnnii  ssuucccceessssiivvoo  ee  ccoonnsseegguueennttee  

aaddeemmppiimmeennttoo;;  
  
55..  DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE  iinn  eelleennccoo  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aaii  ccaappii  ggrruuppppoo  ddeellllaa  mmiinnoorraannzzaa  

ccoonnssiilliiaarree,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  112255  ddeell  DD..  LLggss  nn..  226677//22000000;;  
 
66..  DDII  DDIICCHHIIAARRAARREE  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  ccoonn    sseeppaarraattaa,,  uunnaanniimmee    ee  ffaavvoorreevvoollee  vvoottaazziioonnee  

ppaalleessee,,    iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  aaii    sseennssii    ddeellll''aarrtt..  113344,,    ccoommmmaa    44  ddeell  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000,,  
ssttaannttee  ll’’uurrggeennzzaa  ddii  ddaarrvvii  eesseeccuuzziioonnee..  

  
**      **      **  



 

 

  
                        IILL  SSIINNDDAACCOO                              IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    
ff..ttoo  ((GGeeoomm..  AArrmmaannddoo  BBIIAASSII))                                                              ff..ttoo    ((DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCIITTIINNOO  ZZUUCCCCOO))  
 
 
 


