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l. İlçemiz Beynıelek Mahallesi Ortasalın-ı Mevkiindeki Demre Belediye Başkanlığına ait l53 ada 3 parsel
nolu ve 3.675,00 m2'lik alana sahip arsa vasıflı taşınmazın, 2886 Sayllı Kanunun 49. maddesi uyarlnca
Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2. İhale, 07 Ağustos 2017 Pazartesi güı]ü saat l0.00'da Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı
salonunda yapılacaktır.

3. Satışı yapılacak l53 ada 3 parsel nolu taşınmazın muhammen bedeli 1.052.000,00 TL olup, geçici
teminatı 3 l .560.00 TL'dir.

4. İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen BelgeIer;
Başr,ı.ırı.ı dilekçcsi
Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
Nütus Müdürlüğii veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim
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Yeri Belgesi(Gerçek kişiler için)
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa. isteklinin adına teklif verneye yetkiti olduğuna dair

noter tasdikli vekaletname ve inıza örneği,
e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kay(h bulunduğu Ticaret

\J ve/veya sanayi veya Esnaf odasıırdan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğrı yıl
içerisinde alıı-ııııış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tesci1 Belgesi) ve Kayıtlı
olduğu Vergi Dairesi vc 11umatası.

fl İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili nevzuatlarca belirlenen noter
tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
veya iııza beyannameleri,

h) İhaleye katıln-ıa ile ilgili şartlaı,. şaılnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.
5. İhaleye katılacaklar, satıüı alacakları parsel için muhammen bedelin en azVo3'ü oranında geçici teminat

bedeli ve 250,00 TL şartrıanıe bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale günü saat 09.30'a kadar
yatırmak zorundadıI.

6. İhale Komisyonu. gerekçesini kararda beliıtmek suretiy[e İhalei i yapıp yapmamakta serbesttir.
7. İhaleye kaılacakların Belediyeınize vadesi geçmiş borcu bulunmayacaktır.
8. Satış ihalesine ait şartname. l-ıer gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde
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göriilebilir ı,e 250.00.- |l. karşılığıı-ıda Yazı lşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
ilgiliüeı,e ilaı-ıeı,ı clu1 ı.ııuluı,.


