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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία RADIX
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 09/10/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2645660, η από
05/10/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5 και αναριθμήθηκε το
καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «RADIX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153556403000.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις
τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
ανακοίνωσης.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Kοινοποίηση:

RADIX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΡΥΝΙΧΟΥ 18, 10558, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
RADIX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ 153556403000
Στην Αθήνα σήμερα στις 05 του μηνός Oκτωβριου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα ημέρα
Τρίτη, δυνάμει της από 05/10/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας ,
τροποποιήθηκε το άρθρο 5 ( Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια – Εισφορές εταίρων) λόγω
μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων καθώς και το άρθρο 2 (Έδρα) με το οποίο ορίστηκε νέα έδρα
της επιχείρησης όπως αποφασίστηκε από την Συνέλευση αυτή.
Το καταστατικό της Εταιρείας μετά τις σχετικές ως άνω τροποποιήσεις και την κωδικοποίηση
του θα έχει ως εξής :

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «RADIX
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ξενόγλωσσα «RADIX PRIVATE COMPANY») .

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Μεταφορά έδρας της εταιρείας από την παρούσα διεύθυνση του δήμου Αθηναίων
Φρυνίχου 18 , στον δήμο Δροσιάς στην οδό Κονίτσης 19, ΤΚ 14572.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 16/01/2040.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ και σχηματίζεται από 120 εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ έκαστο.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 120 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε 120 εταιρικά μερίδια
κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά
μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 120.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 120
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΩΤΑ ΓΑΙΤΑΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΣ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το γένος ΜΙΧΟΥ,
κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΦΡΥΝΙΧΟΥ, αρ. 18, ΤΚ 10558, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ζ187581, Α.Φ.Μ.
106869870, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) efhymios@tsiantas.com, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ,
κατέβαλε ποσό 120.000,00 X (5%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 120 X (5%)
εταιρικά μερίδια.

2. Ο εταίρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, το γένος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΦΡΥΝΙΧΟΥ, αρ. 18, ΤΚ 10558, κάτοχος Δ.Α.Τ.
ΑΚ227410, Α.Φ.Μ. 121138380, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) efhymios@tsiantas.com,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 120.000,00 X (95%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της
εταιρείας και έλαβε 120 X (95%) εταιρικά μερίδια.

Εν συνεχεία δυνάμει του από 30 Ιουνίου 2021 πρακτικού γενικής συνέλευσης όπου
αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά
(60.000), εξήντα χιλιάδες ευρώ και ο Γκενεράλης Γεώργιος ανέλαβε 95% από τα
(60) εξήντα νέα εταιρικά μερίδια ήτοι (57) πενήντα επτά εταιρικά μερίδια και η κα Γαιτάνη
Χριστίνα Γιώτα ανέλαβε 5% από τα (60) εξήντα νέα εταιρικά μερίδια ήτοι τρία (3) νέα
εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα
χιλιάδων (180.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό ογδόντα (180)εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας χίλα (1000,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε με
μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας. Συνεπώς τα εταιρικά μερίδια
διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Ο κος Γκενεράλης Γεώργιος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εκατό εβδομήντα μια
χιλιάδες (171.000,00) ευρώ και έλαβε εκατό εβδομήντα ένα (171) εταιρικά μερίδια, αξίας
δέκα (1000,00) ευρώ το καθένα και
Β. Η κα Γαιτάνη Χριστίνα Γιώτα κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εννιά χιλιάδες (9000,00)
ευρώ και έλαβε εννιά (9) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (1000,00) ευρώ το καθένα.
Εν συνεχεία δυνάμει του από 9 Αυγούστου 2021 πρακτικού γενικής συνέλευσης όπου
αποφασίστηκε η μεταβίβαση των εκατό ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.
Συνεπώς τα εταιρικά μερίδια διαμορφώνονται ως εξής
Α. Ο κος Παπαδημητρίου Γεώργιος του Διογένη και της Αγγελικής, κάτοικος Δροσιάς Αττικής
στην οδό Κονίτση 19 , με ΑΔΤ Χ065581 και Α.Φ.Μ. 061927949, απέκτησε εκατό εβδομήντα ένα
(171) εταιρικά μερίδια αξίας 1000€ έκαστο.
Β. Η κα Πολυχρονίου Σοφία του Ευάγγελου και της Μαρίας, κατοίκου Δροσιάς Αττικής στην
οδό Κονίτση 19, με ΑΔΤ Π672399 και Α.Φ.Μ.059658793, απέκτησε εννιά (9) εταιρικά μερίδια
αξίας 1000€ έκαστο.
Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα
χιλιάδων (180.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας χίλια (1000,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε με μετρητά στον τραπεζικό
λογαριασμό όψεως της εταιρείας. Συνεπώς τα εταιρικά μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Ο κος Παπαδημητρίου Γεώργιος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εκατό εβδομήντα ένα
χιλιάδες, διακόσια πενήντα (171.000,00) ευρώ και έλαβε εκατό εβδομήντα ένα (171) εταιρικά
μερίδια, αξίας χίλια (1000,00) ευρώ το καθένα και
Β. Η κα Πολυχρονίου Σοφία κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εννιά χιλιάδες (9.000,00) ευρώ
και έλαβε εννιά (9) εταιρικά μερίδια, αξίας χίλια (1000,00) ευρώ το καθένα.

Εν συνεχεία δυνάμει του από 05 Οκτωβριου 2021 πρακτικού γενικής συνέλευσης όπου
αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά
(250.000,00).
Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων
τριάντα χιλιάδων (430.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια τριάντα (430)εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας χίλα (1000,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε με
μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας. Συνεπώς τα εταιρικά μερίδια
διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Ο κος Παπαδημητρίου Γεώργιος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τετρακόσιες οχτώ
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (408.500,00) ευρώ και έλαβε εκατό εβδομήντα ένα (408,50) εταιρικά
μερίδια, αξίας χίλια (1000,00) ευρώ το καθένα και

Β. Η κα Πολυχρονίου Σοφία κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια
(21.500,00) ευρώ και έλαβε είκοσι ένα και πενήντα (21.50) εταιρικά μερίδια, αξίας χίλια
(1000,00) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού
της.
Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται :

1. για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε 3 έτη, ο/η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, το γένος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της
οδού ΦΡΥΝΙΧΟΥ, αρ. 18, Τ.Κ. 10558, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ227410 Τ.Α.ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,
Α.Φ.Μ. 121138380, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ.

Εν συνεχεία δυνάμει του από 9 Αυγούστου 2021 πρακτικού γενικής συνέλευσης διαχειριστής
της εταιρείας ορίζεται :

1. για ορισμένη διάρκεια η οποία ορίζεται σε 3 έτη ο Παπαδημητρίου Γεώργιος του

Διογένη κάτοικος Δροσιάς Αττικής επί της οδού Κονίτσης 19, με ΑΔΤ Χ065581 και
Α.Φ.Μ. 061927949 υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ. Η θητεία του αρχίζει από 10/08/2021 μέχρι
και την 09/08/2024.

Άρθρο 7
Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4072/2012
όπως ισχύει.
Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις
του ίδιου νόμου.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

