
Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) 

και αποφάσεων της διαχείρισης της «Vita land ΙΚΕ»  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 001/2018  

της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της εταιρίας 

VITA LAND Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με 

ΑΦΜ : 800921602 Αρ.ΓΕΜΗ : 000144979926000 

 

Στη Αλεξάνδρεια Ημαθίας σήμερα στις (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας με την 

επωνυμία ‘’VITA LAND ΙΚΕ’’ που βρίσκονται στο 1
ο
 χλμ.Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – 

Βεροίας , μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρίας κ.Τρίτσκα Λεωνίδα 

συνήλθαν οι εταίροι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση . 

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής: 

1. Λίλτσης Κυριάκος για λογαριασμό της Κ.Α Λίλτσης – Ι.Δ.Θεοδοσίδης ΕΠΕ με 

ποσοστό 20%  

2.Ηλιδάκης Χαράλαμπος για λογαριασμό ‘ ΗΛΙΔΑΚΗΣ ΟΕ΄ με ποσοστό 20% 

3.Μουρτζίλας Νικόλαος με ποσοστό 20% 

4.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος  με ποσοστό 20% 

5. Νέλλας Απόστολος με ποσοστό 20% 

Δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρίας που καλύπτουν το 100% του εταιρικού 

κεφαλαίου. 

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρίας ο οποίος διαπίστωσε απαρτία, 

διάβασε τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1
ο
  Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού – δυνατότητα ίδρυσης 

υποκαταστημάτων σε όλη την  Ελληνική Επικράτεια ή στη αλλοδαπή.  

Θέμα 2
ο
 Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας λόγω της ως άνω αλλαγής. 

   



 

Για τα παραπάνω θέματα η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής: 

Θέμα 1
ο
 

Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής και ενημέρωσε τους εταίρους σχετικά με την 

ανάγκη ίδρυσης υποκαταστημάτων σε όλη την  Ελληνική Επικράτεια ή στη 

αλλοδαπή . 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι θα 

ήταν προς όφελος της επιχείρησης να μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε 

οποιοδήποτε μέρος της  Ελληνικής Επικράτειας ή στη αλλοδαπή όταν χρειαστεί. 

Λόγω της παραπάνω αλλαγής το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρίας 

διαμορφώνεται ως εξής:  

Άρθρο 3
Ο
  - ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρείας Ν.Ημαθίας και συγκεκριμένα του 

1
ΟΥ

 χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξανδρείας – Βέροιας μίσθιο κατάστημα. Η εταιρία μπορεί να 

μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδος ή άλλης χώρας του 

Ευρωπαίκου οικονομικού χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.  

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια καθώς 

και στη αλλοδαπή.
 
 

Θέμα 2
ο
 Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα 

Στη συνέχεια ο διαχειριστής της εταιρίας τόνισε την υποχρέωση της εταιρίας να 

προχωρήσει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της προκειμένου να  περιέχει 

όλες τις τροποποιήσεις που έχουν αποφασίσει. 

Όλοι οι εταίροι ομόφωνα συμφωνούν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της 

εταιρίας και εξουσιοδοτούν τον διαχειριστή να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την κατάθεση του διορθωμένου και κωδικοποιημένου καταστατικού στη 

υπηρεσία ΓΕΜΗ καθώς και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στη αρμόδια Δ.Ο.Υ 

και κάθε άλλη υπηρεσία που απαιτείτε.  

 

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεδομένων ότι δεν 

υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της 

Συνέλευσης. 



Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό το οποίο, αφού 

διαβάστηκε , υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Ακολουθούν υπογραφές. 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Λίλτσης  Κυριάκος  για λογαριασμό της  Κ.Α 

Λίλτσης  –  Ι.Δ.Θεοδοσίδης  ΕΠΕ  με  

ποσοστό 20%  

 

Ηλιδάκης Χαράλαμπος για λογαριασμό  

‘ ΗΛΙΔΑΚΗΣ ΟΕ΄ με ποσοστό 20% 
 

Μουρτζίλας Νικόλαος με ποσοστό 20%  

Ναλμπάντης Κωνσταντίνος  με ποσοστό 20%  

Νέλλας Απόστολος με ποσοστό 20%  

 

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το «Ενιαίο Βιβλίο 

Πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης της 

εταιρίας με την επωνυμία «VITA LAND ΙΚΕ»  

 

                                                

Αλεξάνδρεια 28 Νοεμβρίου 2018 

 

Ο Διαχειριστής 

Τρίτσκας Λεωνίδας 

 


