
 

 

 
   

 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 03/07/2013  N° 13 

 
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO 
TORRENTE VERBONE - L.R. N. 20/2006, ART. 43, COMMA 2, 
LETT. B) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN 
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - ANNUALITÀ 2013” - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO A 
SEGUITO INSERIMENTO NEL “PROGRAMMA PROVINCIALE 
DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPRRIIOORRIITTAARRII””,,  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DD..GG..PP..  NN..  6611  
DDEELL  2288..0033..22001133..  
 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di LUGLIO, 
alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE, convocata 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 11.07.2013 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 26.07.2013. 
 

Vallecrosia, lì 11.07.2013 
 
           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO  
 
 
 

        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 
VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 
PAOLINO EMIDIO Sì == 
CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 
BARRA MONICA Sì == 
 5 0 
   
   
   

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

 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 
assume la presidenza e constatata la validità della seduta 
dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva per decorrenza dei termini 
di pubblicazione di cui all’art. 134 – 
c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 
il_____________________________ 
 
Vallecrosia, lì __________________  
 
           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 

 
 
 
                                             



 

 

OOGGGGEETTTTOO  ::  ““LLAAVVOORRII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA  AALLVVEEOO  
TTOORRRREENNTTEE  VVEERRBBOONNEE  ––  LL..RR..  NN..  2200//22000066,,  AARRTT..  4433,,  CCOOMMMMAA  22,,  LLEETTTT..  BB))  ––  
IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  DDIIFFEESSAA  
DDEELL  SSUUOOLLOO  ––  AANNNNUUAALLIITTÀÀ  22001133””  ––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  

EESSEECCUUTTIIVVOO  RRIIMMOODDUULLAATTOO  AA  SSEEGGUUIITTOO  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  NNEELL  

““PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  PPRRIIOORRIITTAARRII””,,  

AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DD..GG..PP..  NN..  6611  DDEELL  2288..0033..22001133..  

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PPRREEMMEESSSSOO  

  

••  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  110011,,  ccoommmmaa  55  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  1188//9999  ee  ss..mm..ii..,,  uunnaa  qquuoottaa  ppaarrii  aadd  aallmmeennoo  iill  7700%%  
ddeeii  ccaannoonnii  ddeemmaanniiaallii  iinnttrrooiittaattii  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddeevvee  eesssseerree  ddeessttiinnaattoo  aall  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeeggllii  
iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa,,  ddeeddoottttee  llee  ssoommmmee  ddaa  ddeessttiinnaarree  aa  ssttuuddii,,  pprrooggeettttii  eedd  
ooppeerree  iinneerreennttii  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo;;  

••  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  4422  ee  4433  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2200//22000066,,  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  eedd  
aannnnuuaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  iinneerreennttii  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  èè  ddeemmaannddaattoo  aallllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee,,  iivvii  
ccoommpprreessoo  iill  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa;;  

••  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  nn..  11339955  ddeell  2233..1111..22000077  llaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  hhaa  aapppprroovvaattoo  ii  ccrriitteerrii  ee  ggllii  
iinnddiirriizzzzii  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  rreeggiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo,,  ddii  ccuuii  aallllaa  cciittaattaa  nnoorrmmaa  
rreeggiioonnaallee;;  

••  cchhee  ccoonn  ssuucccceessssiivvaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  nn..  882244  ddeell  1111..0077..22000088  llaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  hhaa  iinntteeggrraattoo  ii      
ccrriitteerrii  ee  ggllii    iinnddiirriizzzzii  iinneerreennttii  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee    ddeeggllii  iinntteerrvveennttii    ddii  mmaannuutteennzziioonnee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii      
ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  aallllaa  cciittaattaa  DD..GG..RR..  nn..  11339955//0077;;  

••  cchhee  ccoonn  LL..RR..  nn..  3399  ddeell  2288..1100..22000088  èè  ssttaattoo  mmooddiiffiiccaattoo  ll’’aarrtt..  110011  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  1188//9999,,  rreellaattiivvoo      
aallll’’iimmppeeggnnoo  ddeeii  ccaannoonnii  ddeemmaanniiaallii,,  ddeemmaannddaannddoo    aallllee    PPrroovviinnccee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa    
AAnnnnuuaallee    ddeeggllii  iinntteerrvveennttii    pprriioorriittaarrii    ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  rreellaattiivvii  aallllaa  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo,,  eedd  
aallllaa  GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  aannnnuuaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ssttrruuttttuurraallii,,  ddii  
mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  nnoonncchhéé  ggllii    ssttuuddii,,  ii    mmoonniittoorraaggggii    ee  llee    pprrooggeettttaazziioonnii    rreellaattiivvee    aallllee    
ooppeerree    ddii  ddiiffeessaa  ddeell    ssuuoolloo,,  eecccceeddeennttii  iill  ffaabbbbiissooggnnoo  mmaannuutteennttiivvoo  oorrddiinnaarriioo,,  

••  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  PPrroovviinncciiaallee  nn..  334477  ddeell  0077..1122..22001111//  II..EE..  ssoonnoo  ssttaattee  ddeeffiinniittee  llee  qquuoottee  
mmiinniimmee  ddii  ccooffiinnaannzziiaammeennttoo  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  EEnnttii  aattttuuaattoorrii  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii      
iinntteerrvveennttii    pprriioorriittaarrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee    oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo,,  ccoommee  iinn  aapppprreessssoo::  
--  CCoommuunnii  ccoonn  ppooppoollaazziioonnee  iinnffeerriioorree  aa  55..000000  aabbiittaannttii::  2200%%  
--  CCoommuunnii  ccoonn  ppooppoollaazziioonnee  ssuuppeerriioorree  oo  uugguuaallee  aa  55..000000  aabbiittaannttii::  3300%%  

••  cchhee  ccoonn  nnoottaa  pprroottooccoolllloo  00000022229911//PPEECC  ddeell  1144..0011..22001133,,  ppeerrvveennuuttaa  aaggllii  aattttii  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee  iinn  
ddaattaa  1144..0011..22001133,,  rreeggiissttrraattaa  aall  PPrroott..  nn..  445599  ddeell  1155..0011..22001133,,  llaa  PPrroovviinncciiaa  dd’’IImmppeerriiaa  hhaa  iinnvviittaattoo  ggllii  
EEnnttii  LLooccaallii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  aa  vvoolleerr  ccoommuunniiccaarree,,  eennttrroo  iill  ggiioorrnnoo  0088..0022..22001133,,  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  
mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  rreeaalliizzzzaarree,,  eelleennccaattii  iinn  oorrddiinnee  ddii  pprriioorriittàà  ccoonn  
ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  ccooffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellll''EEnnttee  pprrooppoonneennttee;;  

 

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  PPrreeffeettttiizziioo,,  aassssuunnttaa  ccoonn  ii  ppootteerrii  ddeellllaa  
GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  44  ddeell  0077..0022..22001133  èè  ssttaattaa  aapppprroovvaattaa,,  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa,,  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  
pprrooggeettttuuaallee  aaffffeerreennttee  ii  ““LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  aallvveeoo  fflluuvviiaallee  TToorrrreennttee  VVeerrbboonnee””  

nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2200//22000066,,  aarrtt..  4433,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  bb)),,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  ““IInntteerrvveennttii  ddii  

mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  ––  AAnnnnuuaalliittàà  22001133””,,  ccoossìì  ccoommee  rreeddaattttaa  
ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  iinn  ddaattaa  3311..0011..22001133,,  ppeerr  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddii    ffiinnaannzziiaammeennttoo  aa  
vvaalleerree  ssuull  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii,,  ddii  iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppaarrii  aadd  
€€..  4466..000000,,0000,,  ddeeii  qquuaallii  ll’’EEnnttee  CCoommuunnaallee  aavvrreebbbbee  aassssiiccuurraattoo,,  iinn  ccaassoo  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo,,  llaa  ccooppeerrttuurraa  



 

 

ddeellllaa  qquuoottaa  ppoossttaa  aa  pprroopprriioo  ccaarriiccoo,,  nneeii  lliimmiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa  ee  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  
ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  DDGGPP  nn..  334477  ddeell  0077..1122..22001111,,  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssoonnoo  ssttaattee  ddeeffiinniittee  llee  qquuoottee  mmiinniimmee  ddii  
ccooffiinnaannzziiaammeennttoo  ppoossttee  aa  ccaarriiccoo  ddeeggllii  EEnnttii  AAttttuuaattoorrii  cchhee,,  nneell  ccaassoo  ccoonnccrreettoo,,  rriissuullttaannoo  ffiissssaattee  nneellllaa  
mmiissuurraa  ddeell  3300%%;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  ccoonn  DD..GG..PP..  nn..  6611  ddeell  2288..0033..22001133  llaa  PPrroovviinncciiaa  dd’’IImmppeerriiaa  hhaa  ssuucccceessssiivvaammeennttee  
aapppprroovvaattoo  iill  ““PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  iinn  

mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  ––  AAnnnnuuaalliittàà  22001133  ––  CCooffiinnaannzziiaammeennttoo  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  EEnnttii  aattttuuaattoorrii  ––  

AApppprroovvaazziioonnee  pprrooggrraammmmaa””  nneell  qquuaallee  èè  ddeelliibbeerraattoo  cchhee  ““ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii    iinntteerrvveennttii  
rriiccoommpprreessii  nneell  pprrooggrraammmmaa  ttrroovvaa  aapppplliiccaazziioonnee  ll’’aarrtt..  3388,,  ccoommmmaa  44  ddeellllaa  LL..RR..  nn..  44//9999  cciirrccaa  iill  nnoonn  
aassssooggggeettttaammeennttoo  aallllee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  RR..DD..  nn..  552233//11990044””;;  

  

RRIILLEEVVAATTOO    

  

••  cchhee  ccoonn  llaa  mmeeddeessiimmaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GG..PP..    nn..  6611//22001133  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa,,  aa  sseegguuiittoo  
ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  ssuullllee  ddoommaannddee  pprreesseennttaattee,,  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aadd  iimmppeeggnnaarree  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  llee  qquuoottee  
ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  iinnsseerriittii  nneell  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  
ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’AAnnnnuuaalliittàà  22001133;;  

••  cchhee  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  mmeeddeessiimmaa  hhaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  rriiddeetteerrmmiinnaattoo  ttuuttttee  llee  ddoommaannddee  pprreesseennttaattee  ddaaggllii  
EEnnttii  aattttuuaattoorrii  ee  cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  llaa  ddoommaannddaa  pprreesseennttaattaa  ddaall  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  èè  
rriissuullttaattaa  aasssseeggnnaattaarriiaa  ddii  uunn  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppaarrii  aadd  €€..  1199..000000,,0000,,  iinnffeerriioorree  aa  qquuaannttoo  rriicchhiieessttoo  iinn  
sseeddee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’iissttaannzzaa;;  

  
AATTTTEESSOO  cchhee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  hhaa  pprroovvvveedduuttoo  aa  rriicchhiieeddeerree  aall  
ccoommppeetteennttee  UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  llaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  nneell  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  PPrroovviinncciiaallee,,  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  rriissoorrssaa  eeccoonnoommiiccaa  rreessaassii  ccoossìì  
ddiissppoonniibbiillee;;  
  
VVIISSTTAA  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprrooggeettttuuaallee  aallll’’uuooppoo  pprreeddiissppoossttaa  ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  
iinn  ddaattaa  0011..0077..22001133,,  ccoonnsseerrvvaattaa  iinn  aattttii,,  ccoommppoossttaa  ddii::      
  

••  AAllll..ttoo  AA  --  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccoo  ––  iilllluussttrraattiivvaa;;  

••  AAllll..ttoo  BB  --  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eessttiimmaattiivvoo  ee  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo;;  

••  AAllll..ttoo  CC  --  EElleennccoo  pprreezzzzii  uunniittaarrii  eedd  eevveennttuuaallii  aannaalliissii;;  

••  AAllll..ttoo  DD  --  QQuuaaddrroo  ddii  iinncciiddeennzzaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  ddii  mmaannooddooppeerraa  ppeerr  llee  ddiivveerrssee  

ccaatteeggoorriiee  ddii  ccuuii  ssii  ccoommppoonnee  ll’’ooppeerraa  oo  iill  llaavvoorroo;;  

••  AAllll..ttoo  EE  --  CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee  dd’’aappppaallttoo  ee  sscchheemmaa  ddii  ccoonnttrraattttoo;;  

••  AAllll..ttoo  FF  --  CCaallccoolloo  aannaalliittiiccoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa;;  

••  AAllll..ttoo  GG  ––  CCrroonnoopprrooggrraammmmaa  ddeellllee  llaavvoorraazziioonnii;;  

••  AAllll..ttoo  HH  --  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  aarreeaa  ddii  pprreelliieevvoo  mmaatteerriiaallee;;  

••  TTaavvoollee  ggrraaffiicchhee::  

--  TTaavvoollaa  11  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssuu  CC..TT..RR..  

--  TTaavvoollaa  22  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ee  sseezziioonnii  ddeellll’’aarreeaa  ddii  pprreelliieevvoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  iinneerrttee  eecccceeddeennttee,,  ccoonn  

iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rriipprreessaa  ffoottooggrraaffiiccaa..  

  

  

  
EVIDENZIATO che dal computo metrico estimativo allegato al progetto, conservato in atti,  
emerge il seguente quadro economico: 
  



 

 

QQUUAADDRROO  TTEECCNNIICCOO    EECCOONNOOMMIICCOO    

        
AA))      IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  llaavvoorraazziioonnii  ((ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  

PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  
          

    

aa  mmiissuurraa    €€..                    99..665522,,0011    

aa  ccoorrppoo    €€..                                  00,,0000    

iinn  eeccoonnoommiiaa      €€..                1166..992255,,4477    

SSoommmmaannoo  ((AA))    €€..              2266..557777,,4488  
  

IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa        

aa  mmiissuurraa    €€..                        553388,,4411    

aa  ccoorrppoo    €€..                                00,,0000    

iinn  eeccoonnoommiiaa    €€..                      774411,,6655    

SSoommmmaannoo    €€..                  11..228800,,0066  
  

        

BB))    SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  ppeerr::          

• IVA 21% sui lavori €€..                55..558811,,2277        

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico LL.PP., (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006) €€..                      553311,,5555      

• Imprevisti ed arrotondamento €€..                    110099,,7700      

TTOOTTAALLEE  ((BB))::  €€..              66..222222,,5522    
    

TTOOTTAALLEE  ((AA))  ++  ((BB))    €€..              3322..880000,,0000  
    

  
 
TENUTO CONTO  che, con riferimento all’anno 2013, l’intervento di manutenzione dell’alveo 
fluviale prevede sostanzialmente: 
 
••  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllee  ppiiaannttee  iinnffeessttaannttii  ee  ddii  qquueellllee  ddii  oorriiggiinnee  rriippaarriiaallee  pprreesseennttii  lluunnggoo  iill  ccoorrssoo  

dd’’aaccqquuaa  iinntteerreessssaattoo  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii  ee  nneell  ppaarrzziiaallee  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  sseezziioonnii  iiddrraauulliicchhee  nneell  ttrraattttoo  
ccoommpprreessoo  ttrraa  iill  ppoonnttee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aa  mmoonnttee  ddeell  ssoolleettttoonnee  aannttiissttaannttee  iill  RRiissttoorraannttee  ““EERRIIOO””,,  eedd  
iill  ppoonnttee  ddeellllee  ““GGaarriibbbbee””,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ttrraassppoorrttoo  aallllaa  PPPP..DDDD..  aauuttoorriizzzzaattaa,,  ddii  cciirrccaa  222288,,1133  mmcc..  ddii    
mmaaeerriiaallee;;  

••  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeell  ttrraattttoo  fflluuvviiaallee  ppoossttoo  nneellllee  iimmmmeeddiiaattee  vviicciinnaannzzee  ddeell  nnuuoovvoo  ppoonnttee  rreeaalliizzzzaattoo  nneellllaa  
zzoonnaa  aannttiissttaannttee  iill  SSuuppeerrmmeerrccaattoo  CCOONNAADD,,  pprreevveeddeennddoo  ll’’aassppoorrttaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ddeettrriittii  cchhee  nneellllaa  
mmoorree  ddii  tteemmppoo  iinntteerrccoorrrreennttee  ttrraa  llaa  ddaattaa  ddii  sstteessuurraa  ddeell  pprreesseennttee  pprrooggeettttoo  ee  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeggllii  
iinntteerrvveennttii,,  ddoovveesssseerroo  aaccccuummuullaarrssii  aa  sseegguuiittoo  ddii  eevveennttii  ddii  ppiieennaa  aadd  ooggggii  iimmpprreevveeddiibbiillii,,  iinn  
ootttteemmppeerraannzzaa,,  ppeerraallttrroo,,  aa  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ccoonn  iill  PPrroovvvveeddiimmeennttoo  DDiirriiggeennzziiaallee  nn..  HH//992211  ddeell  
2222..1111..22001100,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  SSeettttoorree  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  DDiiffeessaa  ddeell  TTeerrrriittoorriioo  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa;;  

••  llaa  ppuulliizziiaa  aannnnuuaallee  ee  ll’’aassppoorrttaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  ccuummuullii  ddii  ddeettrriittii  eedd  aallttrroo  mmaatteerriiaallee  ddii  rriiffiiuuttoo  
pprroovveenniieennttee  ddaallllee  vvaarriiee  aattttiivviittàà  uummaannee,,  ccoonn  ccoonntteessttuuaallee  aappeerrttuurraa  ddeellllaa  bbaarrrraa  ddii  ffooccee,,  ddeell  ttrraattttoo  
ffiinnaallee  ddeell  ccoorrssoo  dd’’aaccqquuaa  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeellllaa  ppaarrttee  ttoommbbiinnaattaa,,  rriitteennuuttaa  uunn  eelleemmeennttoo  ddii  
ppaarrttiiccoollaarree  ccrriittiicciittàà  ppeerr  ttuuttttaa  ll’’aassttaa  fflluuvviiaallee;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  

  

••  cchhee  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ppuulliizziiaa  ddaallllee  ppiiaannttee  iinnffeessttaannttii,,  ccrreesscciiuuttee  ssppoonnttaanneeaammeennttee  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  
ddeellll’’aallvveeoo  fflluuvviiaallee,,  ee  lloo  ssppiiaannaammeennttoo  ee    lliivveellllaammeennttoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddeettrriittiiccoo  ddeeppoossiittaattoossii  iinn  
ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeeii  ttrraattttii  ddeell  ccoorrssoo  dd’’aaccqquuaa  ssoopprraa  iiddeennttiiffiiccaattii  ssoonnoo  iinnddiissppeennssaabbiillii    ppeerr  mmiigglliioorraarree  
llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ddeefflluussssoo  ee  ggaarraannttiirree  llaa  ppiieennaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  ooppeerree  ddii  aarrggiinnaattuurraa  ddii  rreecceennttee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee;;  

••  cchhee  llee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoo  ddeellllaa  ssttaaggiioonnee  eessttiivvaa,,  ssppeessssoo  ccaarraatttteerriizzzzaattee  ddaa  ssiicccciittàà  eedd  aallttee  tteemmppeerraattuurree  
ssoonnoo,,  ppuurrttrrooppppoo,,  iill  pprreessuuppppoossttoo  ddii  vviioolleennttee  pprreecciippiittaazziioonnii  cchhee,,  sseebbbbeennee  nnoonn  aannccoorraa  ooggggeettttoo  ddii  



 

 

ppuunnttuuaallee  pprreevviissiioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ssttaazziioonnii  eedd  oosssseerrvvaattoorrii  mmeetteeoo,,  ssoonnoo  aallttaammeennttee  pprroobbaabbiillii  nneellllaa  
ssttaaggiioonnee  aauuttuunnnnaallee;;  

 
RRIITTEENNUUTTOO,,  ppeerrttaannttoo,,  iill  ssuuddddeettttoo  pprrooggeettttoo  mmeerriitteevvoollee  dd’’aapppprroovvaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  rriissppeecccchhiiaa  llee  
eessiiggeennzzee  ee  llee  ddiirreettttiivvee  ddii  qquueessttaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ooppeerraarree  ttuuttttii  
qquueeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’aallvveeoo  ddeell  TToorrrreennttee  VVeerrbboonnee,,  rriitteennuuttii  aalllloo  ssttaattoo  
aattttuuaallee  pprriioorriittaarrii  aa  ttuutteellaa  ee  aa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ppuubbbblliiccaa  ee  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  llooccaallee;;  
 
DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  llaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  ppaarrii  aadd  €€..  3322..880000,,0000,,  

rriimmoodduullaattaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  
oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii,,  aavvvveennuuttaa  ccoonn  DD..GG..PP..  nn..  6611  ddeell  2288..0033..22001133,,  
ssaarràà  ssoosstteennuuttaa  ppeerr  €€..  1199..000000,,0000  mmeeddiiaannttee  rriissoorrssee  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii  
IImmppeerriiaa,,  aa  vvaalleerree  ssuuii  ccoonnttrriibbuuttii  iinn  ccaappoo  aallllaa  LL..RR..  2200//22000066,,  mmeennttrree  ppeerr  llaa  ppaarrttee  rreessttaannttee,,  ppaarrii  aadd  €€..  

1133..880000,,0000,,  ccoonn  ffoonnddii  pprroopprrii  ddii  BBiillaanncciioo  CCoommuunnaallee,,  iinn  oosssseeqquuiioo  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ccoonn  llaa  
DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GG..PP..  nn..  334477  ddeell  0077..1122..22001111  II..EE..  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattaa;;  

  
VVEERRIIFFIICCAATTAA  ll’’uurrggeennttee  nneecceessssiittàà  ddii  eesseegguuiirree  ttaallii  iinntteerrvveennttii,,  aall  ffiinnee  ddii  pprreesseerrvvaarree  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  iill  
tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ddaall  ddiisssseessttoo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  iinnccoommbbeennttee,,  ee  ccoonnsseennttiirree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  aall  
ppiiùù  pprreessttoo  ee  ccoommuunnqquuee  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  iimmppoossttoo  ddaallllaa  DD..GG..PP..  nn..  6611  ddeell  2288..0033..22001133;;  

  
VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLLL..PPPP..,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  
tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  

 

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  RRaaggiioonneerriiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  
ccoonnttaabbiilliiee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  
 

AACCQQUUIISSIITTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  FFiinnaannzziiaarriioo  aaii  tteerrmmiinnii  ddeellll’’aarrtt..  115511  
ccoommmmaa  44  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000;;  
  

VVIISSTTOO    iill  DD..  LLggss..  nn..  116633//22000066  --    ““CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ppuubbbblliiccii  rreellaattiivvii  aa  llaavvoorrii,,  sseerrvviizzii  ee  ffoorrnniittuurree  

iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  22000044//1177//CCEE  ee  22000044//1188//CCEE””  ee  ssss..mmmm..iiii..;;  
  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, in vigore dal 9 giugno 2011; 
 
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 
  
11..  DDII  DDIICCHHIIAARRAARREE  llaa  pprreemmeessssaa  nnaarrrraattiivvaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  ccoommee  

ttuuttttii  ggllii  aattttii  ee  ddooccuummeennttii  cciittaattii  aannccoorrcchhéé  nnoonn  aalllleeggaattii;;  
 

22..  DDII    AAPPPPRROOVVAARREE,,  ppeerr  llee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  ccuuii  iinn  pprreemmeessssaa,,  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprrooggeettttuuaallee  
aaffffeerreennttee  ii  ““LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  aallvveeoo  fflluuvviiaallee  TToorrrreennttee  VVeerrbboonnee””  nneellll’’aammbbiittoo  
ddeellllaa  LL..RR..  nn..  2200//22000066,,  aarrtt..  4433,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  bb)),,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo  ““IInntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  

oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  ––  AAnnnnuuaalliittàà  22001133””,,  rriimmoodduullaattaa  nneell  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo  aa  
sseegguuiittoo  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneell  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii,,  aapppprroovvaattoo  ccoonn  
DD..GG..PP..  nn..  6611  ddeell  2288..0033..22001133,,  ccoossìì  ccoommee  rreeddaattttaa  ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  iinn  ddaattaa  
0011..0077..22001133,,  ccoonnsseerrvvaattaa  iinn  aattttii,,  ccoommppoossttaa  ddii::      



 

 

  
••  AAllll..ttoo  AA  --  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccoo  ––  iilllluussttrraattiivvaa;;  

••  AAllll..ttoo  BB  --  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eessttiimmaattiivvoo  ee  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo;;  

••  AAllll..ttoo  CC  --  EElleennccoo  pprreezzzzii  uunniittaarrii  eedd  eevveennttuuaallii  aannaalliissii;;  

••  AAllll..ttoo  DD  --  QQuuaaddrroo  ddii  iinncciiddeennzzaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  ddii  mmaannooddooppeerraa  ppeerr  llee  ddiivveerrssee  

ccaatteeggoorriiee  ddii  ccuuii  ssii  ccoommppoonnee  ll’’ooppeerraa  oo  iill  llaavvoorroo;;  

••  AAllll..ttoo  EE  --  CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee  dd’’aappppaallttoo  ee  sscchheemmaa  ddii  ccoonnttrraattttoo;;  

••  AAllll..ttoo  FF  --  CCaallccoolloo  aannaalliittiiccoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa;;  

••  AAllll..ttoo  HH  --  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  aarreeaa  ddii  pprreelliieevvoo  mmaatteerriiaallee;;  

••  TTaavvoollee  ggrraaffiicchhee::  

--  TTaavvoollaa  11  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssuu  CC..TT..RR..  

--  TTaavvoollaa  22  ––  PPllaanniimmeettrriiaa  ee  sseezziioonnii  ddeellll’’aarreeaa  ddii  pprreelliieevvoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  iinneerrttee  eecccceeddeennttee,,  

ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rriipprreessaa  ffoottooggrraaffiiccaa..  

  

2. DI PRENDERE ATTO  che dal computo metrico estimativo di cui sopra emerge il seguente 
quadro economico: 

  
QQUUAADDRROO  TTEECCNNIICCOO    EECCOONNOOMMIICCOO    

        
AA))      IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  llaavvoorraazziioonnii  ((ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  

PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  
          

    

aa  mmiissuurraa    €€..                    99..665522,,0011    

aa  ccoorrppoo    €€..                                  00,,0000    

iinn  eeccoonnoommiiaa      €€..                1166..992255,,4477    

SSoommmmaannoo  ((AA))    €€..              2266..557777,,4488  
  

IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa        

aa  mmiissuurraa    €€..                        553388,,4411    

aa  ccoorrppoo    €€..                                00,,0000    

iinn  eeccoonnoommiiaa    €€..                      774411,,6655    

SSoommmmaannoo    €€..                  11..228800,,0066  
  

        

BB))    SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  ppeerr::          

• IVA 21% sui lavori €€..                55..558811,,2277        

• Incentivo progettazione Ufficio Tecnico LL.PP., (ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006) €€..                      553311,,5555      

• Imprevisti ed arrotondamento €€..                    110099,,7700      

TTOOTTAALLEE  ((BB))::  €€..              66..222222,,5522    
    

TTOOTTAALLEE  ((AA))  ++  ((BB))    €€..              3322..880000,,0000  
    

 
3. DI ACCERTARE che le tipologie di opere previste nell’intervento in questione proposto sono 

esclusivamente quelle previste nell'allegato di cui alla D.G.R. n. 824/2008 "Tipologie di 

interventi di manutenzione ordinaria", per le quali, con l’inserimento nel “Programma 

Provinciale degli Interventi prioritari di manutenzione ordinaria in materia di difesa del suolo – 

Annualità 2013 – Cofinanziamento a favore degli Enti attuatori – Approvazione programma”, è 
deliberato che “...trova applicazione l’art. 38, comma 4 della L.R. n. 4/99 circa il loro non 

assoggettamento alle autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904”; 
 
 
 
 
 



 

 

4. DI DARE ATTO  
 

••  cchhee  llaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  ppaarrii  aadd  €€..  3322..880000,,0000,,  

rriimmoodduullaattaa  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  PPrroovviinncciiaallee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  
mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiffeessaa  ddeell  ssuuoolloo  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii,,  aavvvveennuuttaa  ccoonn  DD..GG..PP..  
nn..  6611  ddeell  2288..0033..22001133,,  ssaarràà  ssoosstteennuuttaa  ppeerr  €€..  1199..000000,,0000  mmeeddiiaannttee  rriissoorrssee  aa  ccaarriiccoo  
ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii  IImmppeerriiaa,,  aa  vvaalleerree  ssuuii  ccoonnttrriibbuuttii  iinn  ccaappoo  aallllaa  LL..RR..  
2200//22000066,,  mmeennttrree  ppeerr  llaa  ppaarrttee  rreessttaannttee,,  ppaarrii  aadd  €€..  1133..880000,,0000,,  ccoonn  ffoonnddii  pprroopprrii  ddii  BBiillaanncciioo  
CCoommuunnaallee  iinn  oosssseeqquuiioo  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ccoonn  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GG..PP..  nn..  334477  ddeell  0077..1122..22001111  
II..EE..  ssoopprraa  rriicchhiiaammaattaa;;  

  

••  cchhee  llaa  ssppeessaa  ccoommee  ssoopprraa  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  ppaarrii  aa  ccoommpplleessssiivvii  €€..  3322..880000,,0000  ssaarràà  iimmppuuttaattaa  iinn  ccoonnttoo  
aall  CCaappiittoolloo  33449955  ddeell  rreeddiiggeennddoo  BBiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  ll’’AAnnnnoo  22001133,,  ddii  pprroossssiimmaa  
aaddoozziioonnee  ––  aallllaa  vvooccee  ““LLaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ssiisstteemmaazziioonnee  aarrggiinnii,,  ffiiuummii  ee  ttoorrrreennttii””  ––  IINNTT..  
22..0099..0066..0011  ––  CCoodd..  SSIIOOPPEE  nn..  22110088;;  
                              ((IIMMPPEEGGNNOO  NN°°  22001133..225511..00))  

  
44..  DDII  RRIIMMEETTTTEERREE  llaa  pprraattiiccaa  aallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  aaffffiinncchhèè  lloo  sstteessssoo  aavvvvii  llee  pprroocceedduurree  ppeerr  

ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  cchhee  ttrraattttaassii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  vviiggeennttii  pprroocceedduurree  ddii  aappppaallttoo,,  aa  
qquuaalliiffiiccaattoo  ooppeerraattoorree  eeccoonnoommiiccoo..  

  
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  ((IInngg..  FFeerrddiinnaannddoo  GGIIOORRDDAANNOO))                                                          ff..ttoo  ((DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCIITTIINNOO  ZZUUCCCCOO))   
 
 


