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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   12ΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους 
μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN, που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 8, στη 
Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

ΘΕΜΑ 1 

Έγκριση της σύμβασης που θα υπογραφεί με ΟΣΕΘ και ΟΑΣΘ για την ανάληψη επιπλέον  έργου 
από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. μέσα στο νομό Θεσσαλονίκης και των συμβάσεων 
υπομίσθωσης προς άλλες ΚΤΕΛ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή τους. 

ΘΕΜΑ 2 

Καθορισμός επιπλέον αριθμού Δ.Χ. Λεωφορείων και των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας τους, 
που απαιτούνται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών, που προκύπτουν από την ανάληψη 
του επιπλέον συγκοινωνιακού έργου. 

ΘΕΜΑ 3 

Έγκριση της δαπάνης για την απόκτηση Δ.Χ. Λεωφορείων που απαιτούνται για την κάλυψη των 
μεταφορικών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη του επιπλέον συγκοινωνιακού έργου.. 

ΘΕΜΑ 4 

Εταιρική εγγύηση προς τη θυγατρική εταιρεία ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, για 
την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) τριών λεωφορείων μάρκας Mercedes αξίας 
85.500 πλέον ΦΠΑ. 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να 
καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, έγγραφη αίτηση-δήλωση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 7/11/2019. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση άλλους μετόχους (μέχρι 2), μετά 
από εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική 
αρχή, η οποία πρέπει επίσης να κατατεθεί 5 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση δηλαδή μέχρι την 
Πέμπτη 7/11/2019. 

Θεσσαλονίκη 21/10/2019 

Με εντολή του Δ.Σ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΟΛΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 


