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Thomas Spanos

Από: nektarios.orfanos@cchellenic.com
Αποστολή: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 1:42 µµ
Προς: span_tho@otenet.gr
Θέµα: Re: Ενηµέρωση
Συνηµµένα: 20110606 CC ΠΙΣΤ.ΕΛΕΓΧ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ.docx; 20130617 SPANOS 

KARTELA LOGARIASMOY 2010.HTM; 20130617 SPANOS KARTELA LOGARIASMOY 
2011.HTM

Καλό µεσηµέρι, σε συνέχεια των στοιχείων που µου έστειλες η υπεύθυνη διεύθυνση να απαντήσει είναι η οικονοµική 
διεύθυνση σίγουρα ο Γιάννης µπορεί να σε βοηθήσει τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάς, πιθανά να µην του ήταν 
ξεκάθαρο τι ακριβώς θέλεις.  
Θα πρέπει να γίνει ξανά επικοινωνία στον Γιάννη να σε βοηθήσει κάτι το οποίο είµαι σίγουρος ότι θα πράξει όπως και 
µε το θέµα των επιταγών. 

 
 

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ---04/10/2013 08:29:42 µµ---Νεκτάριε καλησπέρα η καληµέρα. 

 
From: ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ <span_tho@otenet.gr> 
To: <nektarios.orfanos@cchellenic.com> 
Date: 04/10/2013 08:29 µµ 
Subject: Ενηµέρωση 

 

 

 

Νεκτάριε καλησπέρα η καλημέρα. 

  

Μετά από την τηλεφωνική μας επικοινωνία σου επισυνάπτω το αίτημά μου προς την εταιρεία και στον 

κύριο Σακελαρίου σχετικά με την διευθέτηση του υπολοίπου μου. Επίσης τις καρτέλες του λογαριασμού 

μου ώστε να διαπιστώσεις ότι την 03-08-2011 η εταιρεία μου έκδωσε επτά (7) πιστωτικά αξίας 5.884,84€ 

και την 22-08-2011 τα ακύρωσε.  

Παραδόσεις τριγωνικής είχα κάνει  για την εταιρεία προς τα καταστήματα του αδελφού μου και το 2010. 

Ο κύριος Σακελαρίου δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει ως προς το σκέλος των πιστωτικών. 

Σε παρακαλώ δείξε την ανάλογη μέριμνα.  

Η συνεργασία μας έχει λιμνάσει και δεν έχει νόημα να παρουσιάζεται ένα υπόλοιπο που θα έπρεπε να 

είναι μικρότερο από προσφερόμενες υπηρεσίες μου και αδυνατώ να σας πληρώσω την παρούσα χρονική 

στιγμή. 

Ζήτησα τις επιταγές να μου επιστραφούν, ώστε να διαγραφώ από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ  και βρήκα ανταπόκριση 

ως προς αυτό το σημείο.  

Οριστικοποίησε σε παρακαλώ πολύ την οφειλή μου στο πραγματικό της ύψος, ώστε να βρω τους τρόπους 
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να διακανονίσω το υπόλοιπό μου και να ξανά ξεκινήσω άμεση συνεργασία. 

  

Αναμένοντας ανταπόκρισή σου, σε χαιρετώ. 

  

  

Σπανός Θωμάς - Δημήτριος Του Χρήστου 

  

Διεύθ.: 5χλμ. Ρόδου - Λίνδου 

Τηλ.: (22410) 68847,  61330 

Fax:  (22410) 68955,  61301 

Κιν.:   6946 696 310 

Website:www.spanosthomas.gr 

E-mail: span_tho@otenet.gr 

 (See attached file: 20130617 SPANOS KARTELA LOGARIASMOY 2011.HTM)(See attached file: 

20110606 CC ΠΙΣΤ.ΕΛΕΓΧ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ.docx)(See attached file: 20130617 SPANOS 

KARTELA LOGARIASMOY 2010.HTM) 

 

 

LEGAL DISCLAIMER: This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally 

privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected 

this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient 
you must not use, disclose, distribute, copy, or print this e-mail.  

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be 

intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender 

therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which 

arise as a result of e-mail transmission. 

 
� Please think of the environment before you print this message and any attachments.  
</ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κείµενο που εισήγαγε το Panda IS 2014: 

 

Εάν είναι ανεπιθύµητο µήνυµα (SPAM), κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να αλλάξετε τον 

χαρακτηρισµό του: Είναι SPAM! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


