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l_ Demre Belediye Başkanlığına ait; Giirses Mahallesi Köyönü Mevkii, Çevreli Mahallesi Hıraca
Mevkii, Zümrütkaya Mahallesi [nceburun ı e Köyiçi Meı kiinde bulunan 4 adet taşınmazün, 2886 Sayılı
Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık'leklif Usulü ile (açık afitltma) satış ihalesi yapılacaktır.
2_ İhale, 19 Nisan 20l8 Perşembe günü saat l0.00' da başlayacak ve aşağıda belirtildiği gibi sıra
numara5ı ı e saaline göre yani:

Satışı Yapılacak Taşınmaz MaUgrui
Sıra
No: Mahalle: Cinsi:

Arsa
Tarla
Arsa
Kargir Dükkan

ve Avlusu

Ada/Parsel: m2 :

Muhammen Geçici
Bedeli TL : Teminatı:

Ihale
Saati:

l-
2-
J-
1-

Cürses
Çevreli
Zümrütka),a
ziimrütka.va

l03/42
l09/ l

l65i 5

2526

15.503.97
1786,4i+

3 53.00
124,00

l 3.500,00
l,950,00

570.00
1.650,00

l0.10
10.20
l0.30
10.40

450.000,00
65.000.00
l9,000,00
55.000.00

şeklinde, Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. (l65 Ada 5 Parsel l.
Derece ve 2526 Parsel 2. Derece Sit Alanında kalmaktadır.)
3- İhaleye Katılma Şaılları ve İsteklilerden istenen Belgeler:

a) Başvuru dilekçesi.
b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
c) Nülis Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim

Yeri Belgesi(Gerçek kişiler için)
d) istekli adlna vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

noter tasdikli vekaletname ve imza örııeği.
e) Tüzel kişi olması halinde. Meı,zuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir ııakamdaır ihalenin yapılmış olduğu 1ıl
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu

Vergi Dairesi ve numarası,
1) isteklinin oı-tak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli

ortak girişim beyannamesi
g) Tüzel kişi olması halinde, tek]ıl vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri

veya imza beyannameleri.
h) İhaleye katılma ile ilgili şartlar, şaılnamenin 3. ve'1. maddelerinde açıklanmıştır.

4- İhaleye katılacaklar, satın alacakları her parsel için ayrı ayrı olmak üzere muhammen bedelin en az

%o3'ü oranında geçici teminat bedeli ve l00,00.-TL şaılname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne
ihale günü saat 09.30'a kadar yatırmak zorundadır.
5_ ihale Komisyonu, gerekçesini karaıda belitmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

6- Satış ihaİesine ait şaılname. her gün mesai saatleri içerisinde Betediyemiz Yazı İşleri

Miidiirlüğüınde görülebilir ve l00"01J,- l'L karşılığında Yazı lşleri Müdtirliiğünden
iügilileıe ilanen dul,urulur.
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