
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 18/07/2013  N° 20 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - 

SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1, CON RIFERIMENTO AL 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI 

PROPRIETA’  DEL COMUNE DI VALLECROSIA” - 
APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI 

- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di 

LUGLIO, alle ore 12:45 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 26.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 10.08.2013. 
 
Vallecrosia, lì 26.07.2013  

 

           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 - 

 

 

 

 

 



 

 

                                             

OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 

1, CON RIFERIMENTO AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
VALLECROSIA” - APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI – 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO 
 

• cchhee  pprreessssoo  llaa  ““CCOONNSSIIPP””,,  ssoocciieettàà  ppeerr  aazziioonnii  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll''  EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee,,  èè  

aattttiivvaa  uunnaa  CCoonnvveennzziioonnee,,  ssttiippuullaattaa  iinn  ddaattaa  3300..0066..22001111,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  2266  ddeellllaa  LLeeggggee  

2233..1122..11999999,,  nn..  448888  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  ee  ddeellll’’aarrtt..  5588  ddeellllaa  LLeeggggee  2233..1122..22000000,,  nn..  338888,,  

ddeennoommiinnaattaa  ““SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22””,,  cchhee  pprreevveeddee  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii  ddii  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee;; 

••  cchhee  iill  ““SSeerrvviizziioo  LLuuccee””  ccoonnssiissttee  nneellll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  aattttoo  aa  

ggaarraannttiirree  aallllee  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eeffffiicciieennzzaa  ee  qquuaalliittàà,,  iinncceennttiivvaannddoo  iill  rriissppaarrmmiioo  

eenneerrggeettiiccoo  ee  llaa  mmeessssaa  aa  nnoorrmmaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ttrraammiittee  uunn  ccoonnttrraattttoo  cchhee  aaffffiiddaa  ll’’iinntteerroo  cciicclloo  ddii  

ggeessttiioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  aadd  uunn  uunniiccoo  ssooggggeettttoo;;  

••  cchhee  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddeell  ““LLoottttoo  11””  --  ((LLoommbbaarrddiiaa,,  PPiieemmoonnttee,,  LLiigguurriiaa  ee  VVaallllee  dd’’AAoossttaa)),,  ddeellllaa  

pprroocceedduurraa  ddii  ggaarraa  CCOONNSSIIPP,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  rreellaattiivvaa  aall  

““SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22””,,  èè  llaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  ccoonn  sseeddee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  iinn  VViiaa  TToorr  

ddii  QQuuiinnttoo,,  4455//4477  ––  0000119911  RRoommaa  ee  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IIlllluummiinnaazziioonnee  PPuubbbblliiccaa  TTeerrrriittoorriiaallee  ––  IIPPTT  

NNoorrdd  OOvveesstt,,  iinn  VViiaa  BBeerruuttoo,,  1188  ––  2200113311  MMiillaannoo  ((MMII));;    

••  cchhee  ttrraammiittee  llaa  cciittaattaa  CCoonnvveennzziioonnee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  iinnvveessttiirree  ssuullll’’eeffffiicciieennttaammeennttoo  

eenneerrggeettiiccoo  ddeeii  pprroopprrii  iimmppiiaannttii  aattttrraavveerrssoo  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  llaammppaaddee  tteeccnnoollooggiiccaammeennttee  oobbssoolleettee  

ccoonn  llaammppaaddee  aa  mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa,,  ((ssooddiioo  aadd  aallttaa  pprreessssiioonnee  ee  lleedd)),,  ee  mmeeddiiaannttee  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  

ccoommppoonneennttii  ddii  iimmppiiaannttoo  uuttiillii  aallll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee,,  rreeggoollaazziioonnee  ee  rriissppaarrmmiioo  ddii  eenneerrggiiaa,,  qquuaallii  

rreeggoollaattoorrii  ddii  fflluussssoo,,  ssttaabbiilliizzzzaattoorrii  ddii  tteennssiioonnee,,  ssiisstteemmii  ddii  tteelleeggeessttiioonnee  iimmppiiaannttii,,  eecccc..;;    

••  cchhee  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  hhaa  uunnaa  dduurraattaa  ddii  2244  mmeessii  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ee  ppuuòò  eesssseerree  

pprroorrooggaattaa  ffiinnoo  aadd  uulltteerriioorrii  1122  mmeessii;;    

••  cchhee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppoottrràà  sscceegglliieerree  ttrraa  dduuee  ddiivveerrssee  ttiippoollooggiiee  ddii  ccoonnttrraattttoo  aattttuuaattiivvoo::  ccoonnttrraattttoo  

““SSttaannddaarrdd””,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  55  aannnnii,,  ee  ccoonnttrraattttoo  ““EEsstteessoo””  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  99  aannnnii;;  

••  cchhee,,  ccoonn  eennttrraammbbee  llee  ttiippoollooggiiee,,  èè  pprreevviissttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  ccoommee  sseerrvviizziioo  ooppzziioonnaallee  llaa  

ggeessttiioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  sseemmaaffoorriiccii;;  

••  cchhee  nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnttrraattttoo  eesstteessoo  aa  nnoovvee  aannnnii,,  èè  pprreevviissttaa  uunnaa  qquuoottaa  oobbbblliiggaattoorriiaa,,  ppaarrii  aall  1100%%  ddeell  

ccaannoonnee,,  ddii  iinntteerrvveennttii  iimmppiiaannttiissttiiccii,,  pprreelliimmiinnaarrmmeennttee  iinnddiivviidduuaattii  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  

pprrooggeettttii  iinn  ccoorrssoo  ddii  rreeddaazziioonnee  oo  iinn  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,    ffiinnaalliizzzzaattii  aall  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo,,  ccoonn  

ccoossttoo  ttoottaallmmeennttee  aa  ccaarriiccoo  ddii  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..;;  

••  cchhee,,  iinnoollttrree,,  sseemmpprree  nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnttrraattttoo  eesstteessoo  aa  nnoovvee  aannnnii,,  llaa  qquuoottaa  mmaassssiimmaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  

iimmppiiaannttiissttiiccii  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  rreemmuunneerraattii  eexxttrraa  ccaannoonnee,,  nnoonn  ppuuòò  

ssuuppeerraarree  iill  2200%%  ddeell  ccaannoonnee  sstteessssoo;;  

 

 

CONSIDERATO  

 

• cchhee  èè  ffaattttoo  oobbbblliiggoo  aallllee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ddii  aaddeerriirree  aallllee  CCoonnvveennzziioonnii  ““CCOONNSSIIPP””;;   

••  cchhee  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GG..CC..  nn..  77  ddeell  0099..0011..22001133,,  èè  ssttaattoo  ffoorrnniittoo  qquuaallee  aattttoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  aall  

FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  CCoommuunnaallii  ddii  ppoorrrree  iinn  eesssseerree  ttuuttttii  ggllii  aattttii  

nneecceessssaarrii  aallll’’aavvvviioo  ddeellllaa  ““CCoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  ––  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22  ––  LLoottttoo  11  ––  LLoommbbaarrddiiaa,,  



 

 

PPiieemmoonnttee,,  LLiigguurriiaa,,  VVaallllee  dd’’AAoossttaa””,,  cchhee  pprreevveeddee  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  eenneerrggiiaa  ee  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  sseemmaaffoorriiccii  CCoommuunnaallii;;  

••  cchhee  ccoonn  iill  mmeeddeessiimmoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee,,  èè  ssttaattoo  nnoommiinnaattoo,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  

ssuuppeerrvviissoorree,,  nneellll’’iinntteerrffaacccciiaa  ddeeii  rraappppoorrttii  ccoonn  iill  FFoorrnniittoorree,,  nneellllaa  ffaassee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii,,  ll’’AArrcchh..  GGiiaannnnii  UUGGHHEETTTTOO,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  

LLLL..PPPP..  ––  DDeemmaanniioo  ee  PPaattrriimmoonniioo  CCoommuunnaallee;;  

••  iill  SSeerrvviizziioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  ssii  èè  aattttiivvaattoo  ppeerr  vveerriiffiiccaarree  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ee  llaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ddii  aaddeerriirree  

aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  ““SSeerrvviizziioo  LLuuccee””,,  ssttiippuullaattaa  ttrraa  CCOONNSSIIPP  SS..pp..AA..  ee  llaa  

SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  ((qquueesstt’’uullttiimmaa  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddeellllaa  rreellaattiivvaa  ggaarraa  ccoonn  uunn  rriibbaassssoo  ddeell  

4422%%))  ;;  

  

TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO    

  

••  cchhee,,  ppuurr  nnoonn  ccoossttiittuueennddoo  oobbbblliiggoo  ddii  eemmiissssiioonnee  ssuucccceessssiivvaa  ddii  oorrddiinnaattiivvoo  pprriinncciippaallee,,  ppeerr  ll’’aavvvviioo  

ddeellllaa  ccoonnvveezziioonnee  ssii  èè  rreessoo  nneecceessssaarriioo  pprroocceeddeerree  aallll’’eemmiissssiioonnee  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  PPrreelliimmiinnaarree  ddii  

FFoorrnniittuurraa  ssuull  ppoorrttaallee  ddeeggllii  aaccqquuiissttii  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;    

••  cchhee  ll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ee  MMaannuutteennzziioonnii  iinn  ddaattaa  0011..0022..22001133  eedd  iinn  uullttiimmoo  iinn  ddaattaa  

0066..0022..22001133  ccoonn  nnoottaa  PPrroott..  nn..  11441111,,  hhaa  ttrraassmmeessssoo  llaa  RRiicchhiieessttaa  PPrreelliimmiinnaarree  ddii  FFoorrnniittuurraa  aallllaa  

SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  ((nnoonn  iimmppeeggnnaattiivvaa  ppeerr  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee));;    

••  cchhee  llaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  ccoonn  pprroopprriiaa  nnoottaa  IIdd..  nn..  1144551177669988,,  iinnvviiaattaa  vviiaa  PPEECC  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  

ccoommuunnee..vvaalllleeccrroossiiaa@@lleeggaallmmaaiill..iitt,,  ppeerrvveennuuttaa  aaggllii  aattttii  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee  iinn  ddaattaa  0077..0022..22001133,,  

rreeggiissttrraattaa  aall  PPrroott..  nn..  11552255  ddeell  0088..0022..22001133,,  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  llaa  rriicceezziioonnee  ee  llaa  vvaalliiddiittàà  ffoorrmmaallee  ddeellllaa  

RRiicchhiieessttaa  PPrreelliimmiinnaarree  ddii  FFoorrnniittuurraa  ppoocc’’aannzzii  cciittaattaa;;  

••  cchhee  iinn  ddaattaa  2288..0022..22001133  èè  ssttaattoo  ssoottttoossccrriittttoo  iill  ““VVeerrbbaallee  iinniizziioo  aattttiivviittàà  ddii  ssoopprraalllluuooggoo  ccoonnggiiuunnttoo  

ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ssiittii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  ((IIMM))  ––  

AAvvvviioo  ddeellllee  aattttiivviittàà””;;    

  

AATTTTEESSOO  cchhee,,  ssttaannttee  llaa  ccoonntteessttuuaallee  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aallccuunnii  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eedd  

aammmmooddeerrnnaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddii  aallccuunnee  vviiee  cciittttaaddiinnee,,  ee  pprreecciissaammeennttee  ddii  

VViiaa  RRoommaa,,  ((nneell  ttrraattttoo  aa  vvaallllee  ddeeii  ggiiaarrddiinnii  ppuubbbblliiccii  ddii  SSaann  RRooccccoo)),,  ddii  VViiaa  CCooll..  AApprroossiioo  ee  ddii  VViiaa  

CCoolloommbboo,,  aapppprroovvaattii  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GG..CC..  nn..  110000  ddeell  0055..1122..22001122  eedd  aaffffiiddaattii  aallllaa  mmeeddeessiimmaa  

SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLLL..PPPP..  nn..  1144  RR..GG..  ddeell  

0099..0011..22001133,,  ((nn..  11  RReegg..  SSeetttt..  ddeell  0022..0011..22001133)),,  ccoonn  nnoottaa  PPrroott..  nn..  33882299  ddeell  1155..0044..22001133,,  aa  ffiirrmmaa  ddeellll’’  

AArrcchh..  GGiiaannnnii  UUGGHHEETTTTOO,,  èè  ssttaattaa  ccoonncceessssaa  uunnaa  pprroorrooggaa  ddeeii  tteerrmmiinnii  ssttaabbiilliittii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  

ddeell  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii,,  pprreevviissttoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  

––  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22  ––  LLoottttoo  11,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  cchhee  ffoottooggrraaffaassssee  

nneell  mmooddoo  ppiiùù  pprreecciissoo  eedd  aatttteennttiibbllee  ppoossssiibbiillee  iill  rreeaallee  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  

ppuubbbblliiccaa  ddii  pprroopprriieettàà  CCoommuunnaallee;;  

    

PPRREESSOO  AATTTTOO  ddeell  ““VVeerrbbaallee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo””,,  ssoottttoossccrriittttoo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ee  ddaa  

EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  aaccqquuiissiittoo  aaggllii  aattttii  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee  iinn  ddaattaa  1100..0044..22001133,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  nn..  

33664488,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  nneell  qquuaallee  èè  ssttaattoo  rriippoorrttaattoo  ll’’eelleennccoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  tteeccnniiccii  dd’’iimmppiiaannttoo  ee  ii  ddaattii  

iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ((nnuummeerroo  ddeeii  ppaallii,,  ssoosstteeggnnii,,  ttiirraannttii  iinn  ssoossppeennssiioonnee  ppeerr  ii  ppuunnttii  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa;;  nnuummeerroo,,  ttiippoollooggiiaa  ee  ppootteennzzaa  ddeellllee  llaammppaaddee  pprreesseennttii,,  ppeerr  ii  ppuunnttii  lluuccee  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa;;  nnuummeerroo  ddeeii  ppaallii,,  ssoosstteeggnnii  ee  ttiirraannttii  iinn  ssoossppeennssiioonnee,,  ppeerr  llee  llaanntteerrnnee  

sseemmaaffoorriicchhee;;  nnuummeerroo  ddii  llaanntteerrnnee  sseemmaaffoorriicchhee  ee  ttiippoollooggiiaa;;  nnuummeerroo  ddeeii  ppaallii,,  ssoosstteeggnnii  ee  ttiirraannttii  iinn  

ssoossppeennssiioonnee,,  ppeerr  ii  sseeggnnaallii  lluummiinnoossii));;   

 

PPRREESSOO  AATTTTOO,,  iinnoollttrree,,  cchhee  nneell  VVeerrbbaallee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo  èè  ssttaattoo  iinnddiiccaattoo  ll’’eelleennccoo  ddeellllee  llaammppaaddee  cchhee  

ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ee  ppootteennzzaa  nnoonn  rriieennttrraannoo  nneell  ccaattaallooggoo  CCOONNSSIIPP  ee  ppeerrttaannttoo,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  ffaarr  ppaarrttee  ddeell  

ppeerriimmeettrroo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo;;   

 



 

 

VVIISSTTOO    iill  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii  ((PP..DD..II..))  ccoonnsseeggnnaattoo  ddaa  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  iinn  ddaattaa  

0044..0066..22001133,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  nn..  55551177,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  ccoommppoossttoo  ddaaii  sseegguueennttii  eellaabboorraattii::   

  

1. Identificazione del Perimetro di Gestione e Dati di Consistenza;  

1.1. Perimetro di Gestione;  

 

2. Piano di Manutenzione;  

2.1. Piano di Manutenzione;  

 

3. Stato di efficienza, di conservazione e di adeguamento a norma degli impianti;  

3.1. Stato di conservazione degli impianti;  

 

4. Interventi di Riqualificazione Energetica;  

4.0. Prospetto di Sintesi – I.RE;  

            4.1.  Scheda di Dettaglio: I.RE.1 - (Sostituzione apparecchio);  

            4.2  Scheda di Dettaglio: I.RE.2 - (Ricablaggio apparecchio);  

            4.4 Scheda di Dettaglio: I.RE.4 - (Sostituzione interruttore orario astronomico);  

 

5. Interventi di Adeguamento Normativo e Tecnologico  

5.0. Prospetto di Sintesi – I.ANT;  

            5.1.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.1 - (Sostituzione quadro elettrico);  

            5.5  Scheda di Dettaglio: I.ANT.5 - (Realizzazione linea aerea);  

            5.10.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.10 - (Sostituzione palo); 

            5.11.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.11 - (Sostituzione braccio a parete/palo); 

            5.18.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.18 - (Sostituzione apparecchio); 

            5.22.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.22 - (Adeguamento centralina semaforica); 

            5.MS.  Scheda di Dettaglio: I.ANT.MS - (Manutenzione straordinaria); 

 

 

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  pprreevveeddee  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  CCoonnttrraattttoo  AAttttuuaattiivvoo::  iill  

ccoonnttrraattttoo  SSttaannddaarrdd  ((55  aannnnii))  eedd  iill  ccoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  ((99  aannnnii));;   

  

VVIISSTTAA  iinnoollttrree  ll’’ooffffeerrttaa  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  cceennttrrii  lluummiinnoossii  nnoonn  rriieennttrraattii  nneellllaa  ccooddiiffiiccaa  CCOONNSSIIPP,,  ccoossii  

ccoommee  iinnddiivviidduuaattii  nneell  VVeerrbbaallee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo,,  ccaallccoollaattaa  iinn  bbaassee  aallllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  llaammppaaddaa  ee  cchhee  vveerrrràà  

aaggggiioorrnnaattaa  ttrriimmeessttrraallmmeennttee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  rriippoorrttaattaa  nneell  ppaarraaggrraaffoo  1100..33  ddeell  CCaappiittoollaattoo  TTeeccnniiccoo  

ddeell  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22;;    

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  ppiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevveeddee  ppeerr  llaa  ttiippoollooggiiaa  ccoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  ((  99  

aannnnii))  iill  sseegguuaannttee  rriieeppiillooggoo  ddeeggllii  iimmppoorrttii  aa  ccaannoonnee  eedd  eexxttrraa  ccaannoonnee::    

  

1. Canone complessivo stimato servizio luce:     € .  789.647,22 

  

2. Canone complessivo stimato del servizio gestione impianti Semaforici  €    96.299,28  

3. Importo stimato attività extra canone per Servizio Luce (max 20%)  €.         

157.929,44 

4. Importo stimato attività extra canone per Servizio di Gestione Impianti 

Semaforici e di Segnaletica Luminosa Stradale    €.            4.445,89 

 

Totale Ordinativo Principale di Fornitura      €.     1.048.321,83 

 

 

 
 



 

 

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  llaa  ssppeessaa  aannnnuuaa  ccoommpplleessssiivvaa:: 

  

1. Canone annuo stimato servizio luce       €.         87.738,58  

2. Canone annuo stimato del servizio Gestione degli impianti Semaforici  €.         10.699,92 

3. Canone annuo per la gestione dei centri luminosi non rientranti nella  

codifica CONSIP         €.          7.279,69  

4. Importo stimato attività extra Canone per interventi di riqualificazione  

energetica ed adeguamento normativo      €.        18.041,70 

  

Totale complessivo su base annua       €.      123.759,89  

 
I.VA 21% trattandosi di servizi a Convenzione     €.       25.989,58 

  

    Totale Generale         €.     149.749,47  

 
 

PPRREESSOO  AATTTTOO 

  

••  cchhee  ccoommee  vvaalloorree  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ssttiimmaattoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  eexxttrraaccaannoonnee  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  lluuccee  ee  ddii  ggeessttiioonnee  

ddeeggllii  iimmppiiaannttii  sseemmaaffoorriiccii  èè  ssttaattoo  rriippoorrttaattoo  iill  vvaalloorree  mmaassssiimmoo  ccoonnsseennttiittoo,,  ((ppaarrii  aall  2200%%  ddeell  ccaannoonnee  

ccoommpplleessssiivvoo)),,  ddooppoo  aavveerr  aacccceerrttaattoo,,  iinn  rreeaallttàà,,  cchhee  iill  vvaalloorree  ccoommpplleessssiivvoo  ddeessuummiibbiillee  ddaaii  ccoommppuuttii  

mmeettrriiccii  ddii  ccuuii  aall  ppaarraaggrraaffoo  22..66  ddeellll’’eellaabboorraattoo  ““  66..  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii    --  66..00..  

PPrreevveennttiivvoo  ddii  ssppeessaa””  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  tteeccnnoollooggiiccoo  iinnddiivviidduuaattee  ee  

pprrooppoossttee  eexxttrraaccaannoonnee  ssuuppeerraa  ttaallee  lliimmiittee  mmaassssiimmoo  ccoonnsseennttiittoo;;  

••  cchhee,,  ppeerrttaannttoo,,  aa  vvaallllee  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..DD..II..  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  

tteeccnnoollooggiiccoo  pprrooppoossttii  eexxttrraaccaannoonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnddiivviissii  ccoonn  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  llaa  qquuaallee  

ddoovvrràà  sscceegglliieerree  aa  qquuaallii  aasssseeggnnaarree  llaa  pprriioorriittàà  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee;;  

••  cchhee,,  qquuiinnddii,,  aallllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  ssoopprraa  llaa  ssppeessaa  ssuu  bbaassee  aannnnuuaa,,  ppeerr  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  ccoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  

((99  aannnnii)),,  aammmmoonnttaa  aadd  €€..  114499..774499,,4477,,    IIVVAA  iinncclluussaa,,  ee  cchhee  ttaallee  aammmmoonnttaarree  vveerrrràà  aaggggiioorrnnaattoo  eedd  

aaddeegguuaattoo  ttrriimmeessttrraallmmeennttee  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  CCaappiittoollaattoo  CCOONNSSIIPP  ppuunnttoo  1100..33;;    

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  ((99  aannnnii)),,  iill  ffoorrnniittoorree  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  hhaa  

ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  aa  pprroopprriiee  ssppeessee  ee  sseennzzaa  oonneerrii  aaggggiiuunnttiivvii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  

iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa,,  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  

tteeccnnoollooggiiccoo  iill  ccuuii  iimmppoorrttoo  ttoottaallee  ssiiaa  aallmmeennoo  ppaarrii  aall  1100%%  ddeell  ccaannoonnee  ccoommpplleessssiivvoo  ssttiimmaattoo;;    

  

FFAATTTTOO  PPRREESSEENNTTEE  cchhee  ttaallee  ppeerrcceennttuuaallee,,  nneell  ccaassoo  ssppeecciiffiiccoo,,  rriissuullttaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  aall  2222,,5500%%  ddeell  

ccaannoonnee  ccoommpplleessssiivvoo  ssttiimmaattoo  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ssuuii  nnoovvee  aannnnii  ddii  €€..  117777..776655,,1199;;    

 

PPRREESSOO  AATTTTOO  cchhee  llaa  rreevviissiioonnee  ddeeii  ccoorrrriissppeettttiivvii  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoolloo  

pprreezzzzoo  uunniittaarriioo  ttrriimmeessttrraallmmeennttee  nneeii  mmeessii  ddii  ggeennnnaaiioo,,  aapprriillee,,  lluugglliioo  ee  oottttoobbrree;; 

  

AATTTTEESSOO  cchhee  ssuu  eesspprreessssaa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’AAsssseessssoorree  aaii  SSeerrvviizzii  TTeeccnniiccii  ––  PPuubbbblliiccaa  IIlllluummiinnaazziioonnee,,  SSiigg..  

GGiiòò  BBaattttaa  CCHHIIAAPPPPOORRII,,  ssttaannttee  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’aarrggoommeennttoo  ee  nneellll’’eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  ddeell  CCoommuunnee  

ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  ssii  èè  rriitteennttuuoo  ooppppoorrttuunnoo  iinnccaarriiccaarree  uunn  tteeccnniiccoo  ddii  ffiidduucciiaa,,  ddoottaattoo  ddeellllaa  nneecceessssaarriiaa  

ccoommpptteetteennzzaa  pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  mmaatteerriiaa  iilllluummiinnootteeccnniiccaa  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccaa,,    aall  ffiinnee  ddii  pprroocceeddeerree  aadd  uunn  

eessaammee  ddeettttaagglliiaattoo  ddeell  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii  ((PP..DD..II..)),,  pprreesseennttaattoo  ddaallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  

SSoollee  SS..rr..ll..,,  oonnddee  vvaalluuttaarree  ll’’eeffffeettttiivvaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa;; 

  

  

  



 

 

RRIICCHHIIAAMMAATTAA  llaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLLL..PPPP..  nn..  331155  RR..GG..  ddeell  

1100..0077..22001133,,  ((nn..  110055  RReegg..  SSeetttt..  ddeell  0033..0077..22001133)),,  ccoonn  llaa  qquuaallee  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  eesspprreessssoo,,  èè  ssttaattoo  

aaffffiiddaattoo,,  aallll’’IInngg..  RRoobbeerrttoo  FFRRAAOONNII,,  ccoonn  SSttuuddiioo  TTeeccnniiccoo  iinn  VViiaa  PPiiaavvee,,  7711  ––  1188003333  CCaammppoorroossssoo  

((IIMM)),,  ll’’iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  rreellaattiivvoo  aallll’’eessaammee  eedd  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  

IInntteerrvveennttii,,  pprreesseennttaattoo  iinn  ddaattaa  0044..0066..22001133,,  ddaallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddeell  ““LLoottttoo  

11””,,  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  ggaarraa  CCOONNSSIIPP,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  rreellaattiivvaa  

aall  ““SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22””,,  aall  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree,,  nneellll’’eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee,,  ll’’eeffffeettttiivvaa  

ccoonnvveenniieennzzaa  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  pprrooppoossttaa  iinn  eessssoo  ccoonntteennuuttaa;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  tteeccnniiccaa  pprreesseennttaattaa  ddaallll’’IInngg..  RRoobbeerrttoo  FFRRAABBOONNII  ddii  CCaammppoorroossssoo  ((IIMM)),,  

iinn  ddaattaa  1100..0077..22001133,,  rreeggiissttrraattaa  aall  PPrroott..  nn..  66779922,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  ccoommppoossttaa  ddii  uunnaa  RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccaa  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii,,  ccoonn  aalllleeggaattii:: 

  

--  PPrroossppeettttoo  ddii  ssiinntteessii  iinntteerrvveennttii  pprrooppoossttii;;  

--  PPaarraaggrraaffoo  99..22..22..  ddeell  CCaappiittoollaattoo  TTeeccnniiccii  ((tteemmppii  ddii  iinntteerrvveennttoo));;  

--  PPaarraaggrraaffoo  11..33  ddeell  CCaappiittoollaattoo  TTeeccnniiccoo  ((ppeennaallii));;  

--  AArrtt..  1166  ddeellllee  CCoonnddiizziioonnii  GGeenneerraallii  ((rreecceessssoo))..  

  

PPRREESSOO  AATTTTOO   

  

• cchhee  llee  ccoonncclluussiioonnii  aa  ccuuii  èè  ggiiuunnttoo  iill  tteeccnniiccoo  iinnccaarriiccaattoo,,  pprrooppeennddoonnoo  ppeerr  uunnaa  eeffffeettttiivvaa  ccoonnvveenniieennzzaa,,  

ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  nneellll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  rreellaattiivvaammeennttee  aall  

SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22  ––  LLoottttoo  11,,  iinn  qquuaannttoo  cciiòò  ccoonnsseennttiirreebbbbee  aallll’’EEnnttee  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ccoossttii  ddii  ggeessttiioonnee  

ee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ggaarraannttiirreebbbbee  ll’’aaddeegguummeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  ppuubbbblliiccaa  

iilllluummiinnaazziioonnee  ee  sseemmaaffoorriiccii  CCoommuunnaallii,,  eevviittaannddoo  ssiittuuaazziioonnii  cchhee,,  ssee  nnoonn  ssaannaattee,,  ppoottrreebbbbeerroo  

ccoommpprroommeetttteerree  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  sstteessssii  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii;; 

••  cchhee  iill  mmooddeelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  iilllluummiinnaazziioonnee  pprrooppoossttoo,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  

tteeccnnoollooggiiee  aallttaammeennttee  iinnnnoovvaattiivvee,,  ssaarreebbbbee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ooffffrriirree  uunn  lliivveelllloo  ddii  eeffffiicciieennttaammeennttoo  

eenneerrggeettiiccoo  ccoommppaattiibbiillee  ee  aassssiiccuurraarree  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  ppuubbbblliiccaa  ccoommpplleessssiivvaa;;  

••  cchhee  èè  ssiiccuurraammeennttee  nneellll’’iinntteerreessssee  ddii  EENNEELL  SSoollee,,  ggaarraannttiirree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  iinn  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  eeffffiicciieennzzaa,,  mmaassssiimmiizzzzaannddoo  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  aa  sseegguuiittoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  

pprrooppoossttii  ee  llee  eeccoonnoommiiee  ggeessttiioonnaallii  ccoonnsseegguuiibbiillii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  sseerrvviizziioo  eerrooggaattoo;;  

••  cchhee  ii  rriissuullttaattii  eessppoossttii  mmoossttrraannoo  ccoonnssiisstteennttii  mmaarrggiinnii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  rriissppaarrmmiioo  

eenneerrggeettiiccoo  eedd  eeccoonnoommiiccoo,,  nnoonncchhéé  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ffuunnzziioonnaalliittàà  ee  ddii  eeffffiicciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa  ddeeggllii  

iimmppiiaannttii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddeell  CCoommuunnee;;  

••  cchhee  ggllii  iinnvveessttiimmeennttii  eeccoonnoommiiccii  nneecceessssaarrii  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ppoorrttaannoo  aa  tteemmppii  ddii  

rriittoorrnnoo  bbuuoonnii,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  dduurraattaa  ddii  vviittaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii;;  

  

 

CCOONNVVEENNUUTTAA  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aaffffiiddaarree  iill  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22,,  aaddeerreennddoo  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  ––  

aallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  iinn  qquuaannttoo  llaa  sstteessssaa  ccoonnsseennttee  ii  sseegguuaannttii  vvaannttaaggggii::   

  

--  LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraammiittee  CCOONNSSIIPP,,  ssii  aavvvvaallee  ddeell  ssiisstteemmaa  cceennttrraalliizzzzaattoo  ddii  aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennii  ee  

sseerrvviizzii  iissttiittuuiittoo  ddaallllaa  LLeeggggee  nn..  448888//11999999  ee  ggeessttiittoo  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  

aattttrraavveerrssoo  llaa  ssoocciieettàà  ccoonncceessssiioonnaarriiaa  CCOONNSSIIPP  SS..pp..AA..  cchhee  ffuunnggee  ddaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  ppeerr  llaa  

ssttiippuullaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnii  qquuaaddrroo  ppeerr  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii..  LL’’aarrtt..  2266,,  ccoommmmaa  33  ddeellllaa  cciittaattaa  

lleeggggee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddiissppoonnee  cchhee  llee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  cceennttrraallii  ee  ppeerriiffeerriicchhee  ddeelllloo  ssttaattoo  ssiiaannoo  tteennuuttee  

aadd  aapppprroovvvviiggiioonnaarrssii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  ddeettttee  ccoonnvveennzziioonnii;;  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  pprriinncciippiioo,,  aarrtt  2244  ddeellllaa  lleeggggee  

2277//1122//22000022,,  nn..  228899  ((ffiinnaannzziiaarriiaa  22000033))  pprreessccrriivvee  cchhee  llee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii,,  ddii  ccuuii  aallllaa  

ttaabbeellllaa  CC  aabbbbiiaannoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llee  ccoonnvveennzziioonnii  sstteessssee..  

  

  

  



 

 

--  DDii  rreecceennttee  ll’’aarrtt..  11  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  9955  ddeell  0066..0077..22001122,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  LLeeggggee  nn..  113355  ddeell  

0077..0088..22001122,,  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  nnoonncchhéé  aallllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  

aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllee  ffoorrnniittuurree,,  ppeerr  llaa  ccaatteeggoorriiaa  mmeerrcceeoollooggiiccaa  ““eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa””  ffaa  oobbbblliiggoo  aa  ttuuttttee  

llee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ddii  aapppprroovvvviiggiioonnaarrssii  aattttrraavveerrssoo  llee  ccoonnvveennzziioonnii  CCOONNSSIIPP..    

--  LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  mmiigglliioorr  ccoonnttrraaeennttee  aavvvviieennee  ppeerrttaannttoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ccoommuunniittaarrii,,  ppeerr  

ccuuii  nnoonn  èè  rriicchhiieessttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  ssee  nnee  aavvvvaallee  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  mmoottiivvaazziioonnee  

ddeellll’’iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  cchhee  llaa  ssootttteennddee..    

--  LL’’aaddeessiioonnee  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  aallllee  CCoonnvveennzziioonnii  CCOONNSSIIPP  nnoonn  ppuuòò  ccoonnssiiddeerraarrssii  

eesscclluussiivvaa  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  iinnddiivviidduuaarree  iill  mmiigglliioorr  ccoonnttrraaeennttee  ttrraammiittee  pprroocceedduurree  aadd  eevviiddeennzzaa  

ppuubbbblliiccaa,,  ssuussssiisstteennddoo  uunnaa  eeccoonnoommiicciittàà  iinnttrriinnsseeccaa  ddeeii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ddaall  ssiisstteemmaa  CCOONNSSIIPP,,  

ppooiicchhéé  qquueessttii  ccoonnsseennttoonnoo  ddii  ccoonnsseegguuiirree  rriissppaarrmmii  ssiiaa  ddiirreettttii,,  ootttteenniibbiillii  iinn  vviirrttùù  ddeell  mmiigglliioorr  pprreezzzzoo  

ooffffeerrttoo  ddaallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  qquuaallee  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  ggaarraa  ccoommuunniittaarriiaa  aadd  eevviiddeennzzaa  ppuubbbblliiccaa,,  ssiiaa  

iinnddiirreettttii,,  ccoonnssiisstteennttii  nneellllaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ccoossttii  ppeerr  iill  ppootteennzziiaallee  ccoonntteennzziioossoo  ee  nneellllaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  

tteemmppii  ddii  aavvvviioo,,  eesspplleettaammeennttoo  ee  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  aaccqquuiissttoo  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii..    

--  PPeerr  ttaallii  rraaggiioonnii,,  ll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  aauummeennttaarree  llaa  cceelleerriittàà  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  

aaccqquuiissiittiivvaa  eedd  aaffffiiddaarrssii  aadd  uunnaa  tteemmppiissttiiccaa  cceerrttaa,,  ttrraa  llaa  ffaassee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ee  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeeii  

sseerrvviizzii  ((vvaarriiaabbiilliittàà  ddoovvuuttaa  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  bbaannddii  ee  ddooccuummeennttii  ddii  ggaarraa  //  sstteessuurraa  ssppeecciiffiicchhee  

tteeccnniicchhee//sseelleezziioonnee  ffoorrnniittoorrii//aannaalliissii  ccoommppaarraattiivvaa))..    

--  LLaa  ccoonnvveennzziioonnee,,  oollttrree  aallllaa  ggaarraannzziiaa  ddii  cceelleerriittàà  ee  ddii  ttuutteellaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ppeerrmmeettttee  ddii  aacccceeddeerree  aadd  

uunnaa  nnootteevvoollee  vvaannttaaggggiioo  eeccoonnoommiiccoo  ddaattoo  ddaallll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccoossttii  nnoorrmmaallmmeennttee  ssoosstteennuuttii  ppeerr  

ggaarree  ee//oo  sseelleezziioonnee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eelleevvaattii  ppeerr  uunn  sseettttoorree  qquuaallee  qquueelllloo  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  

iilllluummiinnaazziioonnee..    

--  TTaallee  sscceellttaa  èè  iiddoonneeaa  aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  uunn  aapppprreezzzzaabbiillee  rriissppaarrmmiioo  eeccoonnoommiiccoo  eedd  iinnvveessttiimmeennttii  cchhee  

ccoonnsseennttoonnoo  llaa  qquuaalliittàà  eedd  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo,,  vviissttoo  cchhee  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  pprreevveeddee  aanncchhee  

ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ee  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  

tteeccnnoollooggiiccoo;;    

  

RRIILLEEVVAATTAA  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  pprroocceeddeerree  ccoonn  llaa  ffoorrmmuullaa  ddeell  CCoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  aa  99  aannnnii,,  iinn  qquuaannttoo  

mmeegglliioo  rriissppoonnddeennttee  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeell  CCoommuunnee,,  ssiiaa  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoossttii  cchhee  ddii  iinnvveessttiimmeennttii,,  ppuurr  

rriisseerrvvaannddoossii  ccoonn  ssuucccceessssiivvii  ee  sseeppaarraattii  pprroovvvveeddiimmeennttii,,  ddii  aappppoorrttaarree,,  sseeccoonnddoo  llee  pprroocceedduurree  CCOONNSSIIPP,,  

ttuuttttee  qquueellllee  mmooddiicchhee  nnoonn  ssoossttaannzziiaallii  cchhee,,  ppeerr  ssoopprraavvvveennuuttee  eessiiggeennzzee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

CCoommuunnaallee  ssii  ddoovveesssseerroo  rreennddeerree  nneecceessssaarriiee,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeell  ppeerriimmeettrroo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  

sseerrvviizziioo;;  

  

RRIITTEENNUUTTOO,,  ppeerrttaannttoo,,  ddii  aapppprroovvaarree  iill  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii  ddeeppoossiittaattoo  aaggllii  aattttii,,  aall  ffiinnee  

ddii  pprroocceeddeerree  aallll’’eemmiissssiioonnee  ddeellll’’OOrrddiinnaattiivvoo  PPrriinncciippaallee  ddii  FFoorrnniittuurraa,,  ccoonn  iill  qquuaallee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

ccoonnttrraaeennttee  mmaanniiffeessttaa  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  aaddeerriirree  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee,,  iimmppeeggnnaannddoo  llaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  

SS..rr..ll..  aallllaa  pprreessttaazziioonnee  ddeeii  SSeerrvviizzii  ee//oo  ffoorrnniittuurree  rriicchhiieessttii;;  

  

RRIILLEEVVAATTOO  cchhee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’iitteerr  pprroocceedduurraallee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  iill  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeellll’’aaddeessiioonnee  

aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee,,  ppoossssaa  iinnddiiccaarrssii,,  nneellll’’OOrrddiinnaattiivvoo  PPrriinncciippaallee  ddii  FFoorrnniittuurraa,,  llaa  ddaattaa  ddeell  0011..0011..22001144  

qquuaallee  ddaattaa  ddii  pprreessaa  iinn  ccoonnsseeggnnaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ((ddaattaa  ddii  aavvvviioo  ddeeii  sseerrvviizzii));;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  ggllii  iimmppeeggnnii  ddii  ssppeessaa  rreellaattiivvii  aall  ccaannoonnee  aannnnuuoo  ee  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  eexxttrraa  ccaannoonnee,,  

ssaarraannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattii,,  aassssuunnttii  ee//oo  mmooddiiffiiccaattii,,  aa  ccuurraa  ddeell  SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  ddii  ccoonncceerrttoo  ccoonn  iill  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  FFiinnaannzziiaarriioo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ssppeessaa  ssuu  bbaassee  aannnnuuaa,,  ppaarrii  aadd  €€..  114499..774499,,4477,,    

IIVVAA  iinncclluussaa,,    tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  rreevviissiioonnee  ttrriimmeessttrraallee  ddeeii  pprreezzzzii  ((iinn  oosssseerrvvaannzzaa  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  

ddaallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  ccaappiittoollaattoo))  eeffffeettttuuaattaa  ccoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  iill  ssiinnggoolloo  pprreezzzzoo  

uunniittaarriioo  ssiiaa  ccoommppoossttoo  ppeerr  iill  7700%%  ddaallllaa  qquuoottaa  rreellaattiivvaa  aallll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  ppeerr  iill  3300%%  ddaallllaa  qquuoottaa  

rreellaattiivvaa  aallllaa  mmaannuutteennzziioonnee;;  

  

  

  



 

 

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;;  

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  RRaaggiioonneerriiaa  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee  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;;  

  

AATTTTEESSAA  llaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4488  ddeell  DD..  LLggss..  nn..  226677//22000000,,  iinn  

mmeerriittoo  aall  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo;;  

  
VISTO  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

 

VISTO lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali; 

  
CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

  

  

  

D E L I B E R A 

 

 

 

11..  DDII  DDIICCHHIIAARRAARREE  llaa  pprreemmeessssaa  nnaarrrraattiivvaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo;;  

 
2. DDII  PPRREENNDDEERREE  AATTTTOO  ddeellllaa  RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccaa,,  pprreesseennttaattaa  ddaallll’’IInngg..  RRoobbeerrttoo  FFRRAABBOONNII  ddii  

CCaammppoorroossssoo  ((IIMM)),,  iinn  ddaattaa  1100..0077..22001133,,  rreeggiissttrraattaa  aall  PPrroott..  nn..  66779922,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  nneellllaa  qquuaallee  ssoonnoo  

ccoonntteennuuttee  llee  rriissuullttaannzzee  rreellaattiivvee  aallll’’eessaammee  ee  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  

IInntteerrvveennttii  ((PP..DD..II..)),,  pprreesseennttaattoo  iinn  ddaattaa  0044..0066..22001133,,  ddaallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  

aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  ddeell  ““LLoottttoo  11””,,  ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  ggaarraa  CCOONNSSIIPP,,  ppeerr  ccoonnttoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  

ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  rreellaattiivvaa  aall  ““SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22””;; 

  

33..  DDII  AADDEERRIIRREE  ppeerr  llee  rraaggiioonnii  eessppoossttee  iinn  pprreemmeessssaa,,  eedd  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  eessiittii  ddeellll’’iissttrruuttttoorriiaa  

eeffffeettttuuaattaa  ddaall  SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ee  aallllee  rriissuullttaannzzee  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccaa  aa  

ffiirrmmaa  ddeellll’’IInngg..  RRoobbeerrttoo  FFRRAABBOONNII  ddii  CCaammppoorroossssoo  ((IIMM)),,  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  

ddeell  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22  ––  LLoottttoo  11  --  ((  LLoommbbaarrddiiaa..  PPiieemmoonnttee,,  LLiigguurriiaa  ee  VVaalllloo  dd’’AAoossttaa)),,  aattttiivvaattaa  iill  

3300..0055..22001111  ttrraa  CCOONNSSIIPP  SS..pp..AA..  ee  llaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..,,  sseeddee  lleeggaallee  iinn  VViiaallee  TToorr  ddii  

QQuuiinnttoo  4455//4477  ––  0000119911  RRoommaa,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  2266  ddeellllaa  lleeggggee  448888//11999999  ee  ss..mm..ii..  ee  ddeellll’’aarrtt..  5588  

ddeellllaa  lleeggggee  338888//22000000;;    

 
4. DDII  AAPPPPRROOVVAARREE  iill  PPiiaannoo  DDeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  IInntteerrvveennttii  ((PP..DD..II..)),,  pprreesseennttaattoo  ddaallllaa  SSoocciieettàà  

EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  iinn  ddaattaa  0044..0066..22001133,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  nn..  55551177,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  ccoommppoossttoo  ddaaggllii  

eellaabboorraattii  iinnddiiccaattii  iinn  pprreemmeessssaa;;   

 
5. DDII  AAFFFFIIDDAARREE,,  ppeerrttaannttoo,,  iill  SSeerrvviizziioo  LLuuccee,,  ddii  SSeeggnnaalleettiiccaa  LLuummiinnoossaa  ee  ddeeggllii  IImmppiiaannttii  

SSeemmaaffoorriiccii  CCoommuunnaallii  aallllaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  ccoonn  sseeddee  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  iinn  VViiaa  

TToorr  ddii  QQuuiinnttoo,,  4455//4477  ––  0000119911  RRoommaa  ee  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  IIlllluummiinnaazziioonnee  PPuubbbblliiccaa  TTeerrrriittoorriiaallee  ––  

IIPPTT  NNoorrdd  OOvveesstt,,  iinn  VViiaa  BBeerruuttoo,,  1188  ––  2200113311  MMiillaannoo  ((MMII)),,  sseeccoonnddoo  llaa  mmooddaalliittàà  ““CCoonnttrraattttoo  

EEsstteessoo  ((99  aannnnii))””,,  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprreessaa  iinn  ccoonnsseeggnnaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ((iinnddiiccaattaa  



 

 

vveerroossiimmiillmmeennttee  aa  ttuuttttoo  iill  0011..0011..22001144)),,  nnoonncchhéé  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ee  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  pprreeffiissssaattee  

ddaallllaa  CCOONNSSIIPP  SS..pp..AA..  ccoonn  llaa  CCoonnvveennzziioonnee  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22  ––  LLoottttoo  11  ,,  ddaannddoo  aattttoo  cchhee::   

  

- ll’’OOrrddiinnaattiivvoo  PPrriinncciippaallee  ddii  FFoorrnniittuurraa  ppeerr  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  CCoonnttrraattttoo  EEsstteessoo  ((99  aannnnii))  aammmmoonnttaa  aa  

€€..          11..004488..332211,,8833,,  IIVVAA  eesscclluussaa,,  ppaarrii  aadd  €€..  11..226688..446699,,4411,,  IIVVAA  iinncclluussaa;;   

--  ll’’oorrddiinnaattiivvoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  cceennttrrii  lluummiinnoossii  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneellllaa  ccooddiiffiiccaa  CCOONNSSIIPP,,  ccoommee  

iinnddiivviidduuaattii  nneell  VVeerrbbaallee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo  ((ggiiàà  ccoommpprreessii  nneell  ttoottaallee  ddii  ccuuii  aall  pprriimmoo  ccaappoovveerrssoo)),,  

aammmmoonnttaa  aadd  uunnaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ssttiimmaattaa  aannnnuuaa  ddii  €€  77..227799,,6699,,  IIVVAA  eesscclluussaa,,  ppaarrii  aadd  €€  

88..880088,,4422,,  IIVVAA    iinncclluussaa;;    

--  llee  aattttiivviittàà  eexxttrraa  ccaannoonnee  ppeerr  iill  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  aa  aannnnii  99  ((ggiiàà  ccoommpprreessee  nneell  ccaannoonnee  ddii  ccuuii  aall  pprriimmoo  

ccaappoovveerrssoo)),,  ccoonnssiissttoonnoo  iinn  llaavvoorrii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  

tteeccnnoollooggiiccoo,,  pprroossppeettttoo  ddii  ssiinntteessii  ee  pprreevveeddoonnoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  uunnaa  ssppeessaa  aannnnuuaa  ddii  €€..                

1188..004411,,7700,,  IIVVAA  eesscclluussaa,,  ppaarrii  aadd  €€..  2211..883300,,4466,,  IIVVAA  iinncclluussaa;;    

--  iill  ffoorrnniittoorree  hhaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  eeffffeettttuuaarree,,  aa  pprroopprriiee  ssppeessee  ee  sseennzzaa  oonneerrii  aaggggiiuunnttiivvii  ddaa  ppaarrttee  

ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  iinntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa,,  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  

ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  tteeccnnoollooggiiccoo  iill  ccuuii  iimmppoorrttoo  ttoottaallee  ssiiaa  aallmmeennoo  ppaarrii  

aall  1100%%  ddeell  CCaannoonnee  CCoommpplleessssiivvoo  ssttiimmaattoo;;    

--  llaa  SSoocciieettàà  EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  ppeerrttaannttoo,,  pprroovvvveeddeerràà  aa  ssuuee  ssppeessee  aa  rreeaalliizzzzaarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  

rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa,,  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa,,  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  

tteeccnnoollooggiiccoo  iinncclluussii  nneell  CCaannoonnee  SSeerrvviizziioo  LLuuccee  22,,  ssuuggllii  iimmppiiaannttii  ddeellll’’iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  

sseemmaaffoorriiccii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  €€..  117777..776655,,1199,,  ccoossìì  

ccoommee  eelleennccaattii  nneell  ““CCaappiittoolloo  44..00  --    IInntteerrvveennttii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa,,  pprroossppeettttoo  ddii  

ssiinntteessii  --    II..RREE””..    

 
6. DDII  AAFFFFIIDDAARREE  iinnoollttrree,,  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  cceennttrrii  lluummiinnoossii  nnoonn  rriieennttrraannttii  nneellllaa  ccooddiiffiiccaa  CCOONNSSIIPP,,  

ccoommee  iinnddiivviidduuaattii  nneell  VVeerrbbaallee  ddii  SSoopprraalllluuooggoo,,  ppeerr  uunnaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ssttiimmaattaa  aannnnuuaa  ddii  €€  

77..227799,,6699,,  IIVVAA  eesscclluussaa,,  ppaarrii  aadd  €€  88..880088,,4422,,  IIVVAA    iinncclluussaa;;   

 
7. DDII  RRIISSEERRVVAARREE  iinn  ccaappoo  aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aappppoorrttaarree,,  ccoonn  

ssuucccceessssiivvii  ee  sseeppaarraattii  pprroovvvveeddiimmeennttii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  pprroocceedduurree  CCOONNSSIIPP,,  ttuuttttee  qquueellllee  mmooddiicchhee  

nnoonn  ssoossttaannzziiaallii  cchhee,,  ppeerr  ssoopprraavvvveennuuttee  eessiiggeennzzee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  mmeeddeessiimmaa  ssii  ddoovveesssseerroo  

rreennddeerree  nneecceessssaarriiee,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  mmooddiiffiiccaa  ddeell  ppeerriimmeettrroo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo;; 

 
8. DDII  DDAARREE  MMAANNDDAATTOO,,  ppeerr  llee  rraaggiioonnii  ddii  ccuuii  iinn  pprreemmeessssaa,,  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  LLaavvoorrii  

PPuubbbblliiccii  ee  MMaannuutteennzziioonnii  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  aattttii  nneecceessssaarrii  ee  ccoonnsseegguueennttii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  

rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’eemmiissssiioonnee  ddeellll’’OOrrddiinnaattiivvoo  PPrriinncciippaallee  ddii  FFoorrnniittuurraa,,  ccoonn  iill  qquuaallee  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  mmaanniiffeessttaa  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  aaddeerriirree  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee,,  iimmppeeggnnaannddoo  llaa  SSoocciieettàà  

EENNEELL  SSoollee  SS..rr..ll..  aallllaa  pprreessttaazziioonnee  ddeeii  SSeerrvviizzii  ee//oo  ffoorrnniittuurree  rriicchhiieessttii;;   

 
9. DDII  IINNDDIICCAARREE,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’iitteerr  pprroocceedduurraallee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  iill  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  

ddeellll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee,,  nneellll’’OOrrddiinnaattiivvoo  PPrriinncciippaallee  ddii  FFoorrnniittuurraa,,  llaa  ddaattaa  ddeell  0011..0011..22001144  

qquuaallee  ddaattaa  ddii  pprreessaa  iinn  ccoonnsseeggnnaa  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ((ddaattaa  ddii  aavvvviioo  ddeeii  sseerrvviizzii));; 

 
10. DDII  DDAARREE  AATTTTOO  cchhee  ggllii  iimmppeeggnnii  ddii  ssppeessaa  rreellaattiivvii  aall  ccaannoonnee  aannnnuuoo  ee  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  eexxttrraa  

ccaannoonnee,,  ssaarraannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattii,,  aassssuunnttii  ee//oo  mmooddiiffiiccaattii,,  aa  ccuurraa  ddeell  SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  ddii  

ccoonncceerrttoo  ccoonn  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  FFiinnaannzziiaarriioo,,  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ssppeessaa  ssuu  bbaassee  aannnnuuaa,,  

ppaarrii  aadd  €€..  114499..774499,,4477,,    IIVVAA  iinncclluussaa,,    tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  rreevviissiioonnee  ttrriimmeessttrraallee  ddeeii  pprreezzzzii  ((iinn  

oosssseerrvvaannzzaa  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  CCOONNSSIIPP  ee  ddaall  rreellaattiivvoo  ccaappiittoollaattoo))  eeffffeettttuuaattaa  

ccoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  iill  ssiinnggoolloo  pprreezzzzoo  uunniittaarriioo  ssiiaa  ccoommppoossttoo  ppeerr  iill  7700%%  ddaallllaa  qquuoottaa  rreellaattiivvaa  

aallll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  ppeerr  iill  3300%%  ddaallllaa  qquuoottaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  mmaannuutteennzziioonnee;; 

 
 



 

 

11. DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE  llaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  LLaavvoorrii  PPuubbbbiiccii  ee  

aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  FFiinnaannzziiaarriioo  ppeerr  ii  ccoonnsseegguueennttii  ee  ppeerrttiinneennttii  aaddeemmppiimmeennttii;;   

  

1122..  DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE  iinn  eelleennccoo  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aaii  ccaappii  ggrruuppppoo  ddeellllaa  mmiinnoorraannzzaa  

ccoonnssiilliiaarree,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  112255  ddeell  DD..  LLggss  nn..  226677//22000000;;  

 

 

1133..  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..  

  

  

************  oo00oo  ************  

  

  

                                        IILL  SSIINNDDAACCOO                                  IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    
      ff..ttoo    ((IInngg..  FFeerrddiinnaannddoo  GGIIOORRDDAANNOO))                                                          ff..ttoo  ((DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCIITTIINNOO  ZZUUCCCCOO))    
 

 


