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Επαφές: Νεκτάριος Ορφανός

Νεκτάριε καλημέρα. 

 

Μετά την χθεσινή τηλεφωνική μας επικοινωνία, σου επισυνάπτω την από 06-06-2013 επιστολή μου για την 

τακτοποίηση του λογαριασμού μου στην εταιρεία σας και την αποκατάσταση της εμπορικής μας συνεργασίας. 

Σε  ενημερώνω για τις πωλήσεις πού έχω κάνει στην επιχείρηση του αδελφού μου ‘’ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΥ Α.Ε.’’ , αναλυτικά, ως κατωτέρω: 

 

1. Για πωλήσεις  27.706,79€ το 2011 εκδόθηκαν πιστωτικά λόγο τριγωνικής πώλησης με την αιτιολογία των 

μεταφορικών ύψους 5.884,84€. 

Α) κατάστημα στη συνοικία Ροδίνι:     9.698,11€ 

Β) κατάστημα Μεγ. Κωνσταντίνου:     8.809,09€ 

Γ) κατάστημα Αφάντου:                            9.199,59€ 

                                                      Σύνολο      27.706,79€  

2. Για πωλήσεις 17.251,39€ το 2010 δεν εκδόθηκαν πιστωτικά. 

Α) κατάστημα στη συνοικία Ροδίνι:      8.413,88€ 

Β) κατάστημα Καμείρου:                           1.027,92€ 

Γ) κατάστημα Αφάντου:                             7.809,59€ 

                                                       Σύνολο      17.251,39€ 

 

Οι πωλήσεις μου στον αδελφό μου έγιναν όλες με  έκπτωση 4%. Όπως καταλαβαίνεις χωρίς τα πιστωτικά τα κέρδη 

μου δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν στις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής μου και στις λοιπές υποχρεώσεις 

αυτής.  

Επικαλούμαι το ενδιαφέρον σου, ώστε να φέρεις σε πέρας αυτή την τακτοποίηση.  

Δεν έχει νόημα να φέρετε ότι οφείλω ένα ποσόν που έχει διακόψει την μεταξύ μας συνεργασία και δεν είναι ικανό 

είσπραξης.  

Είναι προτιμότερο να τακτοποιηθεί το υπόλοιπο στην πραγματική του βάση προσφοράς της επιχειρηματικής μου 

δραστηριότητας στη διάθεση και προώθηση των προϊόντων Σας στην επιχείρηση του αδελφού μου και να 

τακτοποιηθεί – διακανονιστεί , παρά να μένει σε εκκρεμότητα. 

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία μου με τον αδελφό μου έγινε για να στηριχθεί η επιχείρησή μου. Δυστυχώς 

συνέβηκε το αντίθετο. 

Εν πάση περιπτώσει σε παρακαλώ να φέρεις εις πέρας αυτή τη τακτοποίηση, προκειμένου να μου δοθεί η ευκαιρία 

με την επιστροφή των επιταγών μου να ενταχθώ ξανά στο τραπεζικό σύστημα και να ανταποκριθώ στην 

πραγματική υποχρέωσή μου απέναντί Σας. 

Με εκτίμηση. 

 

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 
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