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392 101 93.585,93 m2 Tam Ham Toprak 93.585,93 m2

Yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı

lisanssız elektrik
üretim tesisi

yapılması

25.000,00 7.5o0,00 9.02-2023 11:00
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Y'niknebil' oaji ıırnağür d.rd. .t.kriı( {iEıiE t 5i.ıdinin gOç s,.4 Eiğkttit( Piyğod. Lisfusz El.1«rik ürtt n Yön.tmliğim göE bclirı.nir.

b) GğioŞ d"jisiE d'}tı' oıa6k *uoto.t lis3rz .1.1di* lıElini !6is]6ind. hn Mw. b.ş]n. h4tu goç için 
'mi 6 b.ş d6nön st l s.lsını. İutta,ımı.. izin Eati.

l l- (@isrm gğ.tçtsiİi b.lirlD.* ş,n,yı. ih,tyi y.p,p y@md.*lı *it sniı

l3- ihaıe ile ilgili bilgiler hnp;i/wıvw.denizlicsb.eov.t/ Turkiye genelindeki ihaIe bilgileri httn://www.milIiernlak.qov.trl intemet adresind€n öğenilebiliı.
l4- İhalenin Yapıiacağı Yer: Acıpayam Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği)

l 5- İdarenin telefon numarası: 0258 5 l 8 55 22
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