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ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ 
Α.Φ.Μ.: 999244953                                                                        Προς Την 
5o Χλμ. Ρόδου-Λίνδου                                                                   ALPHA BANK 
851 00     ΡΟΔΟΣ                                                                         1. Κεντρικά: Λεωφόρος Αθηνών 105  Τ.Κ.: 10447 Αθήνα        
Νόμιμος εκπρόσωπος & Διαχειριστής                                        RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ GR 
Θωμάς Χ. Σπανός 
                                                                                                       2. Διεύθυνση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής 
Ρόδος  05-02-2018                                                                          Τ.Θ.: 1019,  101 10 Αθήναι  
                                                                                                            RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ GR  
 
                                                                                                       3. Κατάστημα 640: Πλατεία Κύπρου 12   Ρόδος   
                                                                                 RE _ _ _ _ _ _ _ _ _ GR 
 
 
  Θέμα: Εξώδικος Δήλωση – Αντιπρόταση - Πρόσκληση Διακανονισμού Οφειλής. 
 
Κύριοι. 
 
Έλαβα, ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής,  την από 20 Δεκεμβρίου 2017,  εξώδικη πρόσκληση 
διακανονισμού των οφειλών της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ , στην τράπεζα σας. 
 
Τούτη στάλθηκε ταχυδρομικώς, με στοιχεία αποστολής: RE734501265GR. 
 
Κατά αυτήν, τα στοιχεία οφειλής της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, ως αυτά εμφανίζονται την 30-11-2017, καθώς και 
οι όροι ρυθμίσεως, που προτείνετε,  έχουν ως ακολούθως: 
  
Υφιστάμενη συνολική απαίτηση:  139.611,26 €. 
 
Υπόλοιπο Απαιτήσεως προς Εφάπαξ Αποπληρωμή: 23.733,91 €  
 
Κύριοι. 
 
Στην συγκεκριμένη πρόταση, κατά πως στην εξώδικη πρόσκληση σας αναφέρεται,  προβήκατε αφού 
αξιολογήσατε τις υποχρεώσεις της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ έναντι της τράπεζας σας και με βάσει τα ποιο 
πρόσφατα στοιχεία της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης της. 
 
Όπως ήδη γνωρίζεται,  ανταποκρίθηκα, ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής, άμεσα μόλις παρέλαβα την 
εξώδικη σας πρόσκληση. 
Ημερομηνία παραλαβής: 03-01-2018. 
Ημερομηνία τηλεφωνικής επικοινωνίας: 04-01-2018 και ώρα  09:15, μιλώντας με την κυρία Τσακαλέρου, στην 
τηλεφωνική σύνδεση με αριθμό: 210 336 2444 
Καθ’ υπόδειξη επανήλθα τηλεφωνικά στις 10:46 και μίλησα με την κυρία Καραγιώργου Ευαγγελία, με αριθμό 
μητρώου 8. Από την συζήτηση μας, μου δόθηκε η δυνατότητα ανταπόκριση μου, στην πρόταση σας, έως και 
την 09-02-2018.       
 
Κύριοι. 
 
Γνωρίζετε ότι η ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  δεν δύναται  να ανταποκριθεί στην πρόταση σας. 
Τούτη ανάγετε περίπου στο 17% της οφειλής της. 
Παρατηρήθηκε πώληση κόκκινων δανείων άλλων τραπεζών στο ύψος του 3% της οφειλής. 
Δεν προβλέπεται, στη καλύτερη περίπτωση, να αποκομίσετε κάτι περισσότερο από το συγκεκριμένο δάνειο. 
 
Γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχω κάνει για να είναι συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις η ΣΠΑΝΟΣ 
ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, τις οποίες δεν συμμεριστήκατε και δεν ενδώσατε στις όποιες προτάσεις μου για εξασφάλιση της 
απαίτησης σας με ταυτόχρονη αύξηση του  δανεισμού, για να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της επιχείρησης μου. 
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Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ανωτέρα βία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, που επικρατεί γενικότερα στη χώρα 
και στο τραπεζικό σύστημα που μας οδήγησε όλους σε αυτή την κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των 
υποχρεώσεων όλων μας ανεξαιρέτως. 
   
Κύριοι. 
 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, ζητώ την κατανόηση σας και 
αντιπροτείνω: 
Διακανονισμό στο ύψος της οφειλής που ανάγεται στο 5% αυτής. 
Ήτοι: 
139.611,26€ x 5% = 6.980,56€ 
Το ποσό αυτό δύναμαι να σας το καταβάλλω για λογαριασμό της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ σε σαράντα οκτώ (48) 
άτοκες δόσεις. 
Δηλαδή 6.980,56€ / 48 = 145,43€ έκαστη, μηνιαίως. 
Δυστυχώς, δεν έχω άλλη δυνατότητα.  
Μάλιστα και τούτη με υπερβαίνει και για να ανταποκριθώ θα περικόψω άλλες βασικές μου υποχρεώσεις. 
 
Κύριοι. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα σας δεν έδειξε την ενδεικνυόμενη στάση, στοιχειώδους μεταξύ μας, 
συνεργασίας. 
Θέτω ως παράδειγμα το ποιο απλό. 
Έχετε  στερήσει στην ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ την πρόσβαση στην διαδικτυακή ενημέρωση των δανειακών 
λογαριασμών της. 
Παρά τις όποιες προσπάθειες έκανα, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος  και στο κεντρικό σας 
κατάστημα και στο κατάστημα της πλατείας Κύπρου το 640, δεν ενδώσατε σε αποστολή των μηνιαίων 
καταστάσεων κίνησης των δανειακών λογαριασμών της, με καμία μέθοδο αποστολής και αν σας πρότεινα, 
μέσω e-mail, μέσω web baking, μέσω ταχυδρομείου. 
Δεν υπάρχει ενημέρωση της κίνησης των δανείων από τον Ιούνιο του 2017 και δεν υπάρχει λογιστική 
ενημέρωση στην επιχείρηση. 
 
Κύριοι. 
 
Ευελπιστώ σε ανταπόκριση σας και ως προς την αποδοχή της πρότασης μου, για διακανονισμό της οφειλής 
της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  και ως προς την αποστολή της κίνησης των δανείων της μηνιαίως από τον Ιούνιο 
του 2017. 
  
Ευελπιστώντας. 
 

Με εκτίμηση. 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής της 
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ 

 
Θωμάς Χ. Σπανός. 


