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l_ Yukandaki lısıede b!llnan Mullir,€ti Doşemeahı B€ledi)-esin€
alı laşlnmazların :886 saull r)ev|.| lha]e Kanunu'nun 45 maddesi
gereğince Açıİ leklifusulü lle bcIıniIen ıarihıe Beledlve ıoplanlt salonunda loplanacal lomıs]-on laratindan l Sıradaki taşlnmarn
KiRALAM^ ] sıradakiT!ştnmazln ise SATIŞ ihaIcsl yapılacalır
2_ ihaleye gnecetler ihale saaıinden önce BankaTemınal Meklubu veya geçiciteminai miklannı Belediyem iz vemesine yaıı rm lş olmasl ve
ihaleye girecek şahsn şahsen veya vekaleıen kalılması ger€İmckıedir
]_ ıhaleye lşlirak etmek ineyen]er:

Kaıllmat lsıedililen Dü}.lanlann. yukarıda belinil€n geçici teminaİnı Bel€diye veznesine yaı.ıla.ahır
b,o,1eltüşll(nn. \ufu\Cu,,danl loıo[opisı lkamet!]h senedı ı}eül§lm ven bel8e5l).
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Tüel kişller

ad|na ıhaleye gireceklerin: gancel yeılii b€lgesinı,

Veka]elen lhalet e gıret€klerin gİnc€l
Birimine v€rmeleri zorunludur

im2a sirk0]en ni, l lızel liişılığ€

noıer ıasdili li vekaleıname ömeğini ve imza

sı
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v€

sanavi odası bel8eslni.

*ülerini iha]e saaıine kadaİ Beledive lhale

.l- Posta ile yapılacal rnüracaaılarda.İı doğa.ali gecikmeden dolaYı ilıra2 kabu] olunmaz

(- Beleıll!eml/ lhJletl
}dpüp )apmamalıa serbe5flir
6_Taşınmazlar Üzerindc Antalya 7 icra Dairesinin 3.200 000.00TL lcrai Haczi vardır Alücl larafü ndan ödeme yapllmasına mOleakip bu ve
gelebileçek şefh]er kaIdınlar.tl Tapu devri yapnacaktlr,Taşınmaan Mevcut durumu yukanda beliniımiş. diğ€r hususlar ihale şannamesindedir
lhaIeye Ka!]acaklann iha|e günü olumsuzluk yaşamamasl adlna €n az bir gün önceden evraklannı Emlak ve lstimİak Müdür]üğüne Konlrol
enirmeleri v€ ihale sannamesini incel€melerj gerekmektedar
7- Ihal€ §annamesi Emla}i ve lstim|ali Mğdorlüğonden mesaı saaderi içerislnde ocretsizolafak
inıbat: 0:.l] ,1:l ]0 53 ( 12 ]0 ve!-a l2 5l dahili)
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