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Thomas Spanos

Από: ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ [span_tho@otenet.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014 9:34 πµ
Προς: Ιωάννης Σακελαρίου (john.sakelariou@cchellenic.com); 

nektarios.orfanos@cchellenic.com
Θέµα: FW: Τακτοποίηση-Συµφωνία  Υπολοίπου Λογαριασµού.
Συνηµµένα: 20130606 COCA COLA ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 2108008064 .tif

Επαφές: Νεκτάριος Ορφανός

Αγαπητοί Συνεργάτες. 

 

Μετά την χθεσινή με αμφότερους τηλεφωνική επικοινωνία μου μαζί Σας, φρονώ ότι δεν έχω κάτι άλλο να 

προσθέσω από όσα μετά από συνεννοήσεις μας προγενέστερες και υποδείξεις Σας, εμπεριέχονται στο παρόν 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα και στην επισυναπτόμενη επιστολή μου προς  την εταιρεία Σας και τους 

υπευθύνους των αρμόδιων τμημάτων Σας. 

Είναι φρονιμότερο να συνεννοηθείτε μεταξύ Σας, ώστε να οριστικοποιήσετε την οφειλή μου αφαιρώντας τα ποσά 

από τα πιστωτικά της τριγωνικής προς τον αδελφό μου για το 2011 και αναλόγως για το 2010, ώστε επιστρέφοντάς 

μου τις επιταγές  που μου παρακρατείτε, κρατώντας μια λευκή μόνο προς εξασφάλιση, να δυνηθώ να διαγραφώ 

από τον Τειρεσία και ενταγμένος ξανά στο τραπεζικό σύστημα να μεριμνήσω για την τακτοποίηση του 

λογαριασμού μας. 

Δεν έχω την δυνατότητα να αποκλίνω τούτης της μεθόδευσης προς τακτοποίηση της μεταξύ μας οικονομικής 

διαφοράς και κάθε άλλη κωλυσιεργία Σας και αποστροφή από αυτή την λύση που σας προτείνω, διατηρεί την 

διαφορά μας και δεν τιμάει την επί δεκαετίες μεταξύ μας συνεργασία. 

 

Φιλικότατα. 

 

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 

 

      

 

From: ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ [mailto:span_tho@otenet.gr]  
Sent: Friday, November 22, 2013 9:25 AM 
To: 'nektarios.orfanos@cchellenic.com' 
Subject: Τακτοποίηση-Συµφωνία Υπολοίπου Λογαριασµού. 
 

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€ 

Thomas
Typewritten Text
*12



2

                                                      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 

 


