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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της α.ε.  

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νοµού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και 

Εµπορική Α.Ε.» 

 

 Σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, καλεί τους µετόχους της α.ε. µε την επωνυµία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Νοµού Καβάλας Μεταφορική – Τουριστική και Εµπορική Α.Ε.» που εδρεύει 

στην Καβάλα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31η Αυγούστου 2021, ηµέρα 

της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 09.00 π.µ. στα Γραφεία της Εταιρείας που 

βρίσκονται στην Κοινότητα Καβάλας, ∆ηµοτική Ενότητα Καβάλας, ∆ήµου 

Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας 

Χρυσοστόµου 4 και Φιλικής Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 

παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

      ΘΕΜΑ 1ο.  Έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 

1.1.2020 µέχρι 31.12.2020 µε τις εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και του 

Ελεγκτή πάνω σ’ αυτές. 

ΘΕΜΑ  2ο. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης περιόδου 1.1.2020 µέχρι 

και 31.12.2020 και απαλλαγή του ελεγκτή. 

ΘΕΜΑ  3ο. Εκλογή Ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο 1.1.2021 µέχρι 

και 31.12.2021. 

ΘΕΜΑ  4ο. ∆ιάθεση των κερδών 1.1.2020 - 31.12.2020. 

ΘΕΜΑ  5ο. Έγκριση αµοιβής των µελών του διοικητικού συµβουλίου για 

το έτος 1.1.2021 – 31.12.2021. 

ΘΕΜΑ 6ο. Ενηµέρωση επί της διανοµής προαιρετικού αποθεµατικού - 

έγκριση. 

ΘΕΜΑ  7ο. Έγκριση απόκτησης ιδίων µετοχών της Εταιρείας – Καθορισµός 

όρων και προϋποθέσεων. 



ΘΕΜΑ  8ο. Λήψη απόφασης για την σκοπιµότητα κατασκευής σταθµού 

στέγασης, επισκευής και συντήρησης των υπεραστικών λεωφορείων 

εντεταγµένων στην α.ε. «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας α.ε.». 

ΘΕΜΑ  9ο. Έγκριση δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης συστήµατος 

αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης για τις ανάγκες της 

Εταιρείας και εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού. 

Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να πάρει µέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική 

Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε µία Τράπεζα στην Ελλάδα και να 

υποβάλλει στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων του και τα τυχόν 

πληρεξούσιά του, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της 

συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. 

 Παρουσίες για διαπίστωση  της απαρτίας από 09.00 π.µ. µέχρι 10.00 π.µ. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν την 10.00 π.µ., η συνεδρίαση θα 

αρχίσει µε τη διαπίστωση της απαρτίας.  

Αν δεν γίνει απαρτία στις 31-8-2021, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 

την 7η Σεπτεµβρίου 2021, στον ίδιο τόπο, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 09.00 π.µ. µε 

τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των µετόχων.. 
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