
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/08/2013 N° 30 

 
OGGETTO: INTERVENTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE 

DI UNA NUOVA AULA SCOLASTICA IN CORRISPONDENZA 

DELLA SCUOLA “A. DORIA” DI VALLECROSIA - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.    

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di 

AGOSTO, 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 21.08.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 05.09.2013. 

 

Vallecrosia, lì 21.08.2013 

 

           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  ::  IINNTTEERRVVEENNTTOO  FFIINNAALLIIZZZZAATTOO  AALLLLAA  CCRREEAAZZIIOONNEE  DDII  UUNNAA  NNUUOOVVAA  AAUULLAA  

SSCCOOLLAASSTTIICCAA  IINN  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  ““AA..  DDOORRIIAA””  DDII  

VVAALLLLEECCRROOSSIIAA  ––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  DDEEFFIINNIITTIIVVOO//EESSEECCUUTTIIVVOO..  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
PPRREEMMEESSSSOO    

  

••  cchhee  nneellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001122//22001133  iill  pplleessssoo  ddii  VViiaa  SSaann  RRooccccoo  hhaa  vviissttoo  aauummeennttaarree  iill  nnuummeerroo  

ddeeggllii  aalluunnnnii  iissccrriittttii  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee    ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  11°°  ccllaassssee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo,,  llaa  qquuaallee,,  aa  ffiinnee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ssii  èè  ccoonnccrreettiizzzzaattaa  nneellllaa  ccllaassssee  ssuucccceessssiivvaa  

ppeerrmmeetttteennddoo  qquuiinnddii  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  sseezziioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  pplleessssoo  ssccoollaassttiiccoo;;  

••  cchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa  eesspprreessssoo,,  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa,,  ssii  rreennddee,,  

ppeerrttaannttoo,,  nneecceessssaarriioo,,  rreeppeerriirree  uunn  nnuuoovvoo  ssppaazziioo  ddaa  aaddiibbiirree  aadd  aauullaa  ddiiddaattttiiccaa,,  iinn  pprreevviissiioonnee  

ddeellll’’iimmmmiinneennttee  iinniizziioo  ddeell  nnuuoovvoo  AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001133//22001144;;    

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  lloo  ssppaazziioo  ppiiùù  iiddoonneeoo,,  iinnddiivviidduuaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa,,  ppeerr  ssooppppeerriirree  aallllaa  

mmaannccaannzzaa  ddii  uunn’’aauullaa  ddaa  ddeeddiiccaarree  aallll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ddeellllaa  22°°  ccllaassssee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  

pprriimmoo  ggrraaddoo,,  rriissuullttaa  eesssseerree  qquueelllloo  aattttuuaallmmeennttee  oossppiittaannttee  uunn  ““ssaalloonnee””  aadd  uussoo  rriiccrreeaattiivvoo  ddii  cciirrccaa  110055  

mmqq..,,  uubbiiccaattoo  aall  ppiiaannoo  pprriimmoo  ddeell  ccoorrppoo  ddii  ffaabbbbrriiccaa  ddeessttiinnaattoo  aallllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,  ssiittuuaattoo  lluunnggoo  iill  llaattoo  

EEsstt  ddeell  pplleessssoo  ssccoollaassttiiccoo;;    

  

TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO    

  

••  cchhee  ll’’aammppiieezzzzaa  ddii  ttaallee  aammbbiieennttee,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  mmiinniimmaallii  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  

mmaannuutteennzziioonnee,,  ccoonnsseennttee  ddii  rriiccaavvaarree  uunn’’aauullaa  ddii  cciirrccaa  5500  mmeettrrii  qquuaaddrrii  ddoottaattaa  ddii  aaddeegguuaattaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ffiinneessttrraattaa  lluunnggoo  iill  ffrroonnttee  ssuudd,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  eedd  aaeerraazziioonnee  

rriicchhiieessttee  ppeerr  ggllii  aammbbiieennttii  ddeessttiinnaattii  aallllaa  ddiiddaattttiiccaa;;  

••  cchhee,,  iinn  rreellaazziioonnee  aa  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  ssuu  iinniizziiaattiivvaa  ddeellll’’AAsssseessssoorree  aallll’’AArreeaa  SSoocciioo--CCuullttuurraallee  ––  SSccuuoollaa  ee  

CCuullttuurraa,,  SSiigg..rraa  MMoonniiccaa  BBAARRRRAA,,  nnoonncchhéé  ddeell  SSiinnddaaccoo,,  IInngg..  FFeerrddiinnaannddoo  GGIIOORRDDAANNOO,,  èè  ssttaattoo  

rriicchhiieessttoo  aallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  ddii  pprreeddiissppoorrrree,,  iinn  tteemmppii  bbrreevvii,,  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ddeellll’’iimmmmiinneennttee  iinniizziioo  ddeellll’’AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22001133//22001144,,  llaa  nneecceessssaarriiaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

pprrooggeettttuuaallee,,  aall  ffiinnee  ddii  ppootteerr  ddaarree  aattttuuaazziioonnee  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aauullaa  

ssccoollaassttiiccaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  pplleessssoo  ddii  VViiaa  SSaann  RRooccccoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  mmaanniiffeessttaattee  

ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa;;  

  

VVIISSTTAA  iill  pprrooggeettttoo  DDEEFFIINNIITTIIVVOO//EESSEECCUUTTIIVVOO  ddeellll’’    ““IInntteerrvveennttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  

nnuuoovvaa  aauullaa  ssccoollaassttiiccaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ““AA..  DDoorriiaa””  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa””,,  ccoossìì  ccoommee  

rreeddaattttoo  ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  iinn  ddaattaa  0088..0088..22001133,,  cchhee  ssii  ccoonnsseerrvvaa  iinn  aattttii,,  ccoommppoossttoo  

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  ––  FFoogglliioo  ddii  ppaattttii  ee  ccoonnddiizziioonnii;;  

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

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

••  AAllll..ttoo  HH  ––  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  

••  TTaavvoollaa  ggrraaffiiccaa..  

  



 

 

EVIDENZIATO che dal computo metrico estimativo allegato al progetto, conservato in atti,  

emerge il seguente quadro economico: 

 
 

QQUUAADDRROO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO    

AA))      LLaavvoorrii  ((ccoommpprreennssiivvii  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ppeerr  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa))              

AA  mmiissuurraa    €€            1122..997788,,3311    

AA  ccoorrppoo    €€                              00,,0000    

IInn  eeccoonnoommiiaa    €€                11..227755,,7766    

TTOOTTAALLEE  ((AA))    €€            1144..225544,,0077    

IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nnoonn  ssooggggeettttoo  aa  rriibbaassssoo        

AA  mmiissuurraa      €€                      336666,,6644    

AA  ccoorrppoo      €€                              00,,0000      

IInn  eeccoonnoommiiaa      €€                              00,,0000    

SSoommmmaannoo    €€..                      336666,,6644    

BB))    SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr::          

• IVA 21% sui lavori   €€              22..999933,,3355          

• Spese per pulizia di fine cantiere, (incluso IVA 21%)   €€                    224422,,0000    
    

• Imprevisti ed arrotondamento    €€                        1100,,5588    
    

TTOOTTAALLEE  ((BB))::    €€              33..224455,,9933        

TTOOTTAALLEE  ((AA))  ++  ((BB))      €€            1177..550000,,0000      

 

 

TENUTO CONTO  

 

••  cchhee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  tteeccnniiccoo  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  iinn  pprrooggeettttoo  ccoommpprreennddoonnoo::  

aa))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  ppoorrttaa  ddii  aacccceessssoo  aallll’’aauullaa  iinn  pprrooggeettttoo  mmeeddiiaannttee  iill  ttaagglliioo  aa  ffoorrzzaa  ddii  

uunnaa  ppaarreettee  iinn  mmuurraattuurraa  ddii  ppiieettrraammee  ddeelllloo  ssppeessssoorree  ddii  cciirrccaa  5500  ccmm..,,  pprreevviiaa  pprroovvvviissttaa  ee  ppoossaa  iinn  

ooppeerraa,,  ddii  uunn  ppoorrttaallee  ccoossttiittuuiittoo  ddaa  nn..  22  ttrraavvii  iinn  aacccciiaaiioo,,  ddeell  ttiippoo  HHEEAA  114400;;  

bb))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ppaarrttiizziioonnee  iinntteerrnnaa  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  mmeettaalllliiccaa  iinn  llaammiieerraa  

zziinnccaattaa  ddaa  66//1100  ddii  mmmm..,,  ttaammppoonnaattaa  ssuullllee  dduuee  ffaaccccee  ccoonn  llaassttrree  ddii  ggeessssoo  pprrootteettttoo,,  ccoonn  iinntteerrppoossttii  

ppaannnneellllii  ddii  ffiibbrraa  ddii  ppoolliissttiirreennee  eessppaannssoo  eedd  eessttrruussoo,,  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnffeerriirree  aall  nnuuoovvoo  aammbbiieennttee  iinn  

pprrooggeettttoo  iill  ggiiuussttoo  ggrraaddoo  ddii  iissoollaammeennttoo  aaccuussttiiccoo;;  

cc))  llaa  rraasscchhiiaattuurraa  ddeellllaa  vveecccchhiiaa  ppiittttuurraa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ppaarreettii  eessiisstteennttii  ee  ddeell  ssooffffiittttoo,,  llaa  

ssuucccceessssiivvaa  ssttuuccccaattuurraa  ssaallttuuaarriiaa  ee  ppaarrzziiaallee,,  ccoonn  ssttuuccccoo  eemmuullssiioonnaattoo,,  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  uunnaa  

rriipprreessaa  ddii  iimmpprriimmiittuurraa  ddii  ffoonnddoo  ee  llaa  ccoolloorriittuurraa  ddii  ttuuttttee  llee  ssuuppeerrffiiccii  iinntteerrnnee,,  ((iinncclluussaa  llaa  nnuuoovvaa  

ppaarreettee  ddiivviissoorriiaa)),,  ccoonn  ppiittttuurraa  llaavvaabbiillee,,  aa  bbaassee  ddii  rreessiinnee  vviinniilliicchhee,,  sstteessaa  iinn  dduuee  rriipprreessee  aa  ppeennnneelllloo  

oo  aa  rruulllloo..  

dd))  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  zzooccccoollaattuurraa,,  ssiinnoo  aallll’’aalltteezzzzaa  ddii  mmtt..  11,,8800  ddaall  ppaavviimmeennttoo,,  ddaa  eesseegguuiirrssii  

ccoonn  ppiittttuurraa  ddii  ffiinniittuurraa  ccoolloorraattaa  lluucciiddaa,,  aa  bbaassee  ddii  rreessiinnee  nnaattuurraallii  aadd  aallttaa  rreessiisstteennzzaa  aallll’’aabbrraassiioonnee;;  

ee))  llaa  ffoorrnniittuurraa  ee  ppoossaa  iinn  ooppeerraa  ddii  uunnaa  ppoorrttaa  ddii  aacccceessssoo  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  pprrooffiillaattii  ddii  aalllluummiinniioo  

aannooddiizzzzaattoo  oo  vveerrnniicciiaattoo,,  ccoonn  ppiittttuurraa  eeppoossssiiddiiccaa  nneellllaa  ggaammmmaa  ddeeii  ccoolloorrii  RRAALL  ttaammppoonnaannaattaa  ccoonn  

llaassttrree  ddii  ppoolliissttiirroolloo  eessppaannssoo  rriivveessttiittoo  ddaa  aammbboo  ii  llaattii  ccoonn  ccoommppeennssaattoo  ddaa  44  mmmm..  ee  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  

llaammiinnaattoo  ppllaassttiiccoo,,  ((ffoorrmmiiccaa))  ddaa  1122//1100  ddii  mmmm..,,  aasssseemmbbllaattoo  ccoonn  iiddoonneeii  ccoollllaannttii;;  

ff))  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  aaii  nnuuoovvii  ssppaazzii  ccrreeaattii  ppeerr  llaa  ddiiddaattttiiccaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeggllii  aattttuuaallii  ccoorrppii  iilllluummiinnaannttii,,  ccoonn  nn..  66  ppllaaffoonniieerree  ppeerr  llaammppaaddee  fflluuoorreesscceennttii,,  

ccoossttiittuuiittee  ddaa  ccoonntteenniittoorree  ddii  llaammiieerraa  ddii  aacccciiaaiioo  vveerrnniicciiaattoo,,  ccoonn  oottttiiccaa  ddii  aalllluummiinniioo  aannooddiizzzzaattoo  ee  



 

 

bbrriillllaannttaattoo,,  ssppeeccuullaarree  ttiippoo  DDaarrkk--LLiigghhtt,,  ccoonntteenneennttii  nn..  44  ttuubbii  fflluuoorreesscceennttii  lliinneeaarrii  ddeellllaa  ppootteennzzaa  ddii  

1188  WW  ccaaddaauunnoo..  

gg))  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  aattttuuaallii  pprreessee  ddii  ccoorrrreennttee  ccoonn  aallttrreettttaannttee  pprreessee  ddeell  ttiippoo  ““bbiippaassssoo””  ddaa  1100  ee  

1166AA,,  225500  VV,,  aa  dduuee  ppoollii  ++  tteerrrraa..  

  

••  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  rriissuullttaa  rriissppoonnddeennttee,,  nneeii  ccoonntteennuuttii  ee  nneeggllii  eellaabboorraattii,,  aa  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  SSeezziioonnee  

IIVV  ––  PPrrooggeettttoo  EEsseeccuuttiivvoo  ––  AArrtt..  3333  ee  ssgg..,,  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  220077  ddeell  55  oottttoobbrree  22001100  ––  ““RReeggoollaammeennttoo  ddii  

eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1122  aapprriillee  22000066,,  nn..  116633””;;  

  

RRIITTEENNUUTTOO,,  ppeerrttaannttoo,,  iill  ssuuddddeettttoo  pprrooggeettttoo  mmeerriitteevvoollee  dd’’aapppprroovvaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  rriissppeecccchhiiaa  llee  

eessiiggeennzzee  mmaanniiffeessttaattee  aa  qquueessttaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddeell  SSccuuoollaa  ““AA..  

DDoorriiaa””  ee  aa  qquuaannttoo  eesspprreessssaammeennttee  rriicchhiieessttoo  aallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  aall  ffiinnee  ddii  

ssooppppeerriirree  aallllaa  ccaarreennzzaa  ddii  ssppaazzii  ddaa  ddeessttiinnaarree  aallllaa  ddiiddaattttiiccaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  llaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  ppaarrii  aadd  €€..  1177..550000,,0000,,  

ssaarràà  ssoosstteennuuttaa  iinntteerraammeennttee  ccoonn  ffoonnddii  ddii  BBiillaanncciioo  CCoommuunnaallee,,  aallllooccaattii  ssuull  CCaapp..  44000000,,  aallllaa  vvooccee  

““MMaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ffaabbbbrriiccaattii””;;  

  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabilie della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

  

VISTO  il D. Lgs. n. 163/2006 -  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

 

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”; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e 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,,  ccoommee  

ttuuttttii  ggllii  aattttii  ee  ddooccuummeennttii  cciittaattii  aannccoorrcchhéé  nnoonn  aalllleeggaattii;;  

 
22..  DDII    AAPPPPRROOVVAARREE,,  ppeerr  llee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  ccuuii  iinn  pprreemmeessssaa,,  iill  pprrooggeettttoo  

DDEEFFIINNIITTIIVVOO//EESSEECCUUTTIIVVOO  ddeellll’’    ““IInntteerrvveennttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  aauullaa  

ssccoollaassttiiccaa  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ““AA..  DDoorriiaa””  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa””,,  ccoossìì  ccoommee  rreeddaattttoo  

ddaallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  CCoommuunnaallee,,  iinn  ddaattaa  0088..0088..22001133,,  cchhee  ssii  ccoonnsseerrvvaa  iinn  aattttii,,  ccoommppoossttoo  

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  ––  FFoogglliioo  ddii  ppaattttii  ee  ccoonnddiizziioonnii;;  

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

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

••  AAllll..ttoo  HH  ––  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa  

••  TTaavvoollaa  ggrraaffiiccaa..  

  

33..  DDII  PPRREENNDDEERREE  AATTTTOO    cchhee  ddaall  ccoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eessttiimmaattiivvoo  ddii  ccuuii  ssoopprraa  eemmeerrggee  iill  sseegguueennttee  

qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo::  
 

QQUUAADDRROO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO    

AA))      LLaavvoorrii  ((ccoommpprreennssiivvii  ddeellll’’iimmppoorrttoo  ppeerr  aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa))              

AA  mmiissuurraa    €€            1122..997788,,3311    

AA  ccoorrppoo    €€                              00,,0000    

IInn  eeccoonnoommiiaa    €€                11..227755,,7766    

TTOOTTAALLEE  ((AA))    €€            1144..225544,,0077    

IImmppoorrttoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeeii  ppiiaannii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nnoonn  ssooggggeettttoo  aa  rriibbaassssoo        

AA  mmiissuurraa      €€                      336666,,6644    

AA  ccoorrppoo      €€                              00,,0000      

IInn  eeccoonnoommiiaa      €€                              00,,0000    

SSoommmmaannoo    €€..                      336666,,6644    

BB))    SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr::          

• IVA 21% sui lavori   €€              22..999933,,3355          

• Spese per pulizia di fine cantiere, (incluso IVA 21%)   €€                    224422,,0000    
    

• Imprevisti ed arrotondamento    €€                        1100,,5588    
    

TTOOTTAALLEE  ((BB))::    €€              33..224455,,9933        

TTOOTTAALLEE  ((AA))  ++  ((BB))      €€            1177..550000,,0000      

 

 

44..  DDII  DDAARREE  AATTTTOO  cchhee  llaa  ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  ppaarrii  aadd  €€..  

1177..550000,,0000,,  ssaarràà  ssoosstteennuuttaa  iinntteerraammeennttee  ccoonn  ffoonnddii  ddii  BBiillaanncciioo  CCoommuunnaallee  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree::  

  

••  ppeerr  €€..  33..443388,,1111,,  iinn  ccoonnttoo  aall  CCaapp..  44000000,,  aallllaa  vvooccee  ““MMaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ffaabbbbrriiccaattii””  ––  

IINNTT..  22..0011..0055..0011  ––  ggeessttiioonnee  rrrr..pppp..  ––  ddeell  BBiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  ll’’AAnnnnoo  22001133,,  ddii  pprroossssiimmaa  

aaddoozziioonnee  ––  ((CCoodd..  SSIIOOPPEE  22110099));;  

                                                          ((IIMMPPEEGGNNOO  NN°°22001122..11774466..44))  

  

••  ppeerr  €€..  1144..006611,,8899,,  iinn  ccoonnttoo  aall  CCaapp..  44000000,,  aallllaa  vvooccee  ““MMaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ffaabbbbrriiccaattii””  

––  IINNTT..  22..0011..0055..0011  ––  ggeessttiioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ––  ddeell  BBiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  ll’’AAnnnnoo  22001133,,  ddii  

pprroossssiimmaa  aaddoozziioonnee  ––  ((CCoodd..  SSIIOOPPEE  22110099));;  

                                                                    ((IIMMPPEEGGNNOO  NN°°22001133..998833..00))  

  

  

  



 

 

55..  DDII  RRIIMMEETTTTEERREE  llaa  pprraattiiccaa  aallll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  aaffffiinncchhèè  lloo  sstteessssoo  pprroovvvveeddaa  aallll’’aavvvviioo  

ddii  ttuuttttee  llee  pprroocceedduurree  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  cchhee  ttrraattttaassii  aa  qquuaalliiffiiccaattoo  ooppeerraattoorree  

eeccoonnoommiiccoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  vviiggeennttii  pprroocceedduurree  ddii  aappppaallttoo;;  

  

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

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

 
77..  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))  

 

 

 


