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Προς Τον Πιστωτικό Έλεγχο Της   
Coca-Cola   Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.                                                           Ρόδος  06-06-2013 
Υπ’ όψιν: 

1. Κυρίου  Αρβανίτη Νίκου 
2. Κυρίου  Σακελαρίου Ιωάννη 

 
 
 Αγαπητοί Συνεργάτες. 
  

Είμαι ένας από τους παλαιότερους συνεργάτες Σας, στην Ελλάδα. 
 Η συνεργασία μας, έχει περάσει διαχρονικά από δοκιμασίες, παρά ταύτα είτε έμμεσα είτε άμεσα 
συνεργαζόμενος μαζί Σας, παραμένω  πιστός συνεργάτης Σας. 
     Το παρόν χρονικό διάστημα, έχουν πληγεί οι εμπορικές μου δραστηριότητες, όπως όλων μας ανεξαιρέτως, από 
την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να ευρίσκομαι εκτεθειμένος οικονομικά απέναντί Σας, ως κατωτέρω Σας εκθέτω. 
 Η τελευταία τιμολόγησή μου από Εσάς έγινε την  08-03-2011. 
 Ακολούθησαν πιστωτικά της εταιρείας Σας προς την δική μου, όπου και διαμόρφωσαν το υπόλοιπο του 

λογαριασμού μου την 01-07-2011 στο ύψος του ποσού των 17.875,05 €. 

 Τούτο βεβαιώνει με επιστολή της προς την επιχείρησή μου η προϊσταμένη του πιστωτικού ελέγχου Κυρία Στέλλα 
Μανιουδάκη την 15-07-2011. 
 Την 03-08-2011 εκδόθηκαν από την εταιρεία Σας προς την δική μου, ένεκα μεταφορικών τριγωνικής πώλησης τα 
κάτωθι πιστωτικά τιμολόγια: 

1. Σειρά    805     Αριθμός Τιμολογίου      1353      Αξία Πιστωτικού Τιμολογίου        114,64 €  
2.   -//-      809         -//-           -//-             64423        -//-         -//-              -//-                229,27 € 
3.   -//-      809         -//-           -//-             64424        -//-         -//-              -//-                150,45 € 
4.   -//-      809         -//-           -//-             64425        -//-         -//-              -//-                449,69 €  
5.   -//-      809         -//-           -//-             64426        -//-         -//-              -//-                623,26 € 
6.   -//-      809         -//-           -//-             64427        -//-         -//-              -//-             2.383,88 € 
7.   -//-      809         -//-           -//-             64428        -//-         -//-              -//-             1.933,65 € 

                                                                                                                 Σύνολο              5.884,84 € 

Όμοια πιστωτικά τιμολόγια για την διαχειριστική χρήση του 2010 δεν έχουν έρθει στην  επιχείρησή μου, αν και 
είχα πραγματοποιήσει  παρόμοιες τριγωνικές πωλήσεις για λογαριασμό Σας, ούτε και άλλα για το 2011. Παρακαλώ να 
ερευνήσετε το συγκεκριμένο γεγονός και  να με ενημερώσετε  με σκοπό να συμφωνήσουμε το υπόλοιπο που Σας οφείλω, 
ώστε να βρεθεί  τρόπος με την σύμφωνη γνώμη Σας, να Σας το διακανονίσω.  

Με τα ως ανωτέρω εκτεθέντα δεδομένα το υπόλοιπο του μεταξύ μας λογαριασμού διαμορφώνετε, ως κατωτέρω: 

17.875,05   –  5.884,84  =   11.990,21 €.  

Με την επιφύλαξη, που μόλις ανωτέρω Σας τέθηκε. 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες. 
 
Ένεκα των προμηθειών μου από Εσάς, Σας εξέδωσα τις κάτωθι επιταγές, της τράπεζας Alpha Bank. 

1. Αριθμός  Επιταγής:   47056243-9             Λήξεως:  25-02-2011               Αξίας:   2.508,20 €    
2.      -//-         -//-           47056244-7                -//-        31-03-2011                 -//-      1.514,52 € 
3.      -//-         -//-           47056245-5                -//-        25-02-2011                 -//-      7.601,05 € 
4.      -//-         -//-           47056247-1                -//-        05-05-2011                 -//-      2.254,15 € 
5.      -//-         -//-           47056251-0                -//-        01-04-2011                 -//-      2.705,86 € 

                                                                                                             Σύνολο              16.583,78 € 
 Οι ανωτέρω επιταγές ευρίσκονται στα χέρια Σας, ακάλυπτες και σφραγισμένες.  

Τούτο το γεγονός με αποκλείει από το τραπεζικό σύστημα καθόσον είναι καταχωρημένες στον Τειρεσία και 
αδυνατώ να επανενταχθώ, ώστε να χρηματοδοτηθώ με σκοπό την δυναμικότερη επανεκκίνηση των εμπορικών μου 
δραστηριοτήτων και την δυνατότητα εξοφλήσεως της οφειλής μου σε Εσάς. 

Για λόγους μελλοντικών προμηθειών μου από Εσάς, κάτι που δεν κατέστη εφικτό, ένεκα της διακοπής της 
συνεργασίας μας εξ αιτίας των ανωτέρω απλήρωτων επιταγών, Σας έχω εκδώσει και άλλες επιταγές συμπληρωμένες ως 
προς τον αποδέκτη τους  στην επωνυμία της εταιρείας Σας, ’’COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.’’ και  
ασυμπλήρωτες ως προς το ποσόν και την ημερομηνία λήξης τους. 
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Αυτές είναι: 
1. Αριθμός Επιταγής:     47056252-8   της  τράπεζας   Alpha Bank. 
2.     -//-           -//-           47056253-6    -//-      -//-           -//-     -//-  
3.     -//-           -//-           47056254-4    -//-      -//-           -//-     -//- 

 
Αγαπητοί Συνεργάτες. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ, για το γεγονός ότι συνετισμένοι  των συνθηκών της οικονομικής κρίσης και 

αντιλαμβανόμενοι τούτη την  «ανωτέρα βία»,  ως κύρια αιτία της πληγείσας συνεργασίας μας, δεν έχετε προχωρήσει σε 
νομικές ενέργειες είσπραξης των οφειλομένων μου, σε Εσάς. 

  Παίρνοντας θάρρος από τούτη την ενέργειά Σας και επικαλούμενος την μακροχρόνια συνεργασία μας, 
παρακαλώ πολύ για την ικανοποίηση του κατωτέρω αιτήματός μου 

Παρακαλώ πολύ, αιτούμαι, να οριστικοποιήσουμε την οφειλή μου στο πραγματικό ύψος της  και να μου 
επιστρέψετε τις σφραγισμένες- ακάλυπτες επιταγές μου, ως και τις δύο εκ των τριών ασυμπλήρωτων ως προς το ποσόν 
και την ημερομηνία που Σας έχω εκδώσει επί ονόματός  Σας. 

Μπορείτε να κρατήσετε την μία εκ των τριών ανωτέρω,  για λόγους επί πλέον εξασφάλισης. 
Η ικανοποίηση τούτου του αιτήματός μου πρόκειται να μου δώσει την δυνατότητα να διαγραφώ από τον 

Τειρεσία και να δυνηθώ να επανενταχθώ στο τραπεζικό σύστημα, με σκοπό να δυνηθώ να ανταποκριθώ στην 
αποπληρωμή της οφειλής μου σε Εσάς, ως και να έχω ξανά μία εκ νέου απ’ ευθείας συνεργασία μαζί Σας. 

 
Ευελπιστώντας σε ευγενική ανταπόκρισή Σας, ικανοποίησης του αιτήματός μου, Σας χαιρετώ. 
 
 
Φιλικότατα. 
 
Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου. 
 
 

 
  
    

 
  

 
 
 
   

  
 

  


