
NAzirri BELEDiyE BA KANrrĞrNDAW
Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işl9T_etır9n, ıcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki,

ihale saati, muhammen bedeli ve geçici t"-"ınut, gdsteriİen taşİnmaz; zbto.sayııı Devlet İhale Kanunun 45, maddesi

uyaımca AçIK rBrı,n anrınüa usÜİÜ suİetiyle \ırıvl verilecek; ihaiede artış muhammen bedel üzerinden

yapılacaktır. Kiraya ;;; işiri, iı,uı"si 16.06.202İ t-it ı"a" Belediye Binasında toplanacak BelediYe Encümeni

İr"'^*"a" vapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi 01.07.202l tarihinden itibaren 3 Yıldry _. . ı

ihalede tektiflerl yıırt t"o"ı üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli BelediYenin Yetkili organlarınca

GERÇEK KİŞİLERDEN
erisinde alınmış İkametgah

belgesi,
_İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış
Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak
hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli
vekile ait tasdikli imza sirküleri,
_Geçici teminatın yatırıldığına dair belge(Halk Bankasl),
-geıea iyemize borcu olmadığına dair Ya^ (emlak, kira,

çtV. vs.)
_şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(BelediYe
Veznesi)
-Adli Sicil Kaydı

Nüfus cizdanı

ediliyor ise bu
vekaletname ve

belirlenecektir. İhaleye katılabilmek i
rüznr, rişir,rn»nN

-lduğunu göstelen ihalenin yapıldığı
yıl içerisinde dür.rlenmiş noter tasdik|i imza sirküleri;
-l.Uli gataesas adresi ve kanuni ikametgahl olması,
-ortak-girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleŞmesini
(pilot ğ*urrrn en çok hisseye sahip olmasl zorunludur.

Örtutı arın) hisse oranları ortaklık sözleşmesinde aÇıkÇa

belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankasl),
-Befed iyemize borcu olmadığına dair ya^ (emlak, kira, ÇtV.

VS'),
-şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(BelediYe Veznesi)

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazeteilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harÇ ve masrafları, üzerine ihale

kalana aittir. 1 yıllık kira bedeli peşin ödenecektir,"nrı.vJ 
t"tı.ak isteyenlerin, aşagıda yazı|ı ıha|e saatinde Belediye Enctimeni huzunında hazır bulunmaları Şarttır,

postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla. mtiraİaatlar tabuı olun-az. İt ul" aonı-anı satıŞ bedeli 250,00-TL 'dir, İhale

dokümanı Nazilli g"diy"ri'E-İ"?,"lrtİr"ı.t Müdiirlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlann idarece

onaylı ihale dokiimanını satırr alması zorunludur, 1 rL.,.- J 
komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir,

icar
No

Cinsi Bulunduğu Mevki/Adres

İsabeyli Mahallesi 4818 Parsel (8 .I7 5,90 m')

ihale
Saati

Muhammen
Bedeli

(1 yıtlft)

Geçici
Teminatr

I-82
Arsa

(Spor Alanı)
l1:00 30.000,00 TL 900,00 TL


