ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
η… …………………., ζήκεξα ζηηο / /
κεηαμύ αθ΄ ελόο κελ ηνπ εδώ εδξεύνληνο Αζιεηηθνύ
σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία…………………………...πνπ εθπξνζσπείηαη εδώ λόκηκα από ηνλ
θ.………………………….,θάηνηθν…………………………Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο
ελεξγεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζύκθσλα θαη κε ηελ απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αθ΄
εηέξνπ δε ηνπ……………………………. Πξνπνλεηή Πνδνζθαίξνπ, θαηνίθνπ
………………………………., ζπκθσλνύληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα :
-Σν πξώην ησλ ζπκβαιινκέλσλ, πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ζην παξόλ ην «ΩΜΑΣΕΙΟ»
πξνζιακβάλεη κε ην παξόλ, ηνλ δεύηεξν, πνπ ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ», ν νπνίνο
θαη απνδέρεηαη, ζαλ πξνπνλεηήο ηεο …………………. νκάδαο ηνπ πξώηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε
ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο :
1. Η δηάξθεηα ηεο κε ην παξόλ ζπλαπηόκελεο ζπκβάζεσο νξίδεηαη …………….,αξρόκελε από
………………θαη ιήγεη ηελ…………….. νπόηε θαη ε ζύκβαζε ζεσξείηαη ιήμαζα.
2. Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ πξνπνλεηή θαζνξίδνληαη ζην πνζό ησλ…………………………..επξώ θαη ζα
θαηαβάιινληαη από ην σκαηείν ηελ .. ….(1ε )θάζε κήλα κε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ( ή κε απόδεημε
παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ πξνπνλεηή) πνπ ζα είλαη θαη ην απνθιεηζηηθό απνδεηθηό κέζν ηεο θαηαβνιήο,
απνθιεηόκελνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο.
3. Πιελ ησλ ζηνλ όξν 2ν νξηδνκέλσλ ηαθηηθώλ κεληαίσλ απνδνρώλ, ξεηά ζπκθσλείηαη θαη ην ζσκαηείν
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ππόζρεηαη λα θαηαβάιεη ζαλ εηδηθή ηηκή ( πξηκ ) ζηνλ Πξνπνλεηή :α) ην
πνζό επξώ …………… γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο,β) ην πνζό επξώ …………… γηα ηελ
θαηάθηεζε ηνπ θύπέινπ ,γ) ην πνζό επξώ …………… γηα (…………………………………..). Σα θαηά ηα
άλσ πνζά ( πξίκ ) ζα θαηαβιεζνύλ ζηνλ πξνπνλεηή ζε ρξνληθό δηάζηεκα έλα ( 1 ) κήλα από ηεο
επειεύζεσο ηνπ γεγνλόηνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ θαηαβνιή απηή.
4. Ο πξνπνλεηήο νθείιεη λα εθηειεί κε επηκέιεηα ηελ αλαηεζείζα ζε απηόλ εξγαζία. Εηδηθόηεξα : α) ζα
πξνπνλεί ηελ νκάδα ηνπ πιιόγνπ, πνπ κεηέρεη ζήκεξα ζην πξσηάζιεκα ηεο……… Καηεγνξίαο β) νη
πξνπνλήζεηο ηεο νκάδαο ζα γίλνληαη κε ηξόπν πνπ απηόο επηιέγεη θαζεκεξηλά, πιελ ησλ εκεξώλ πνπ ε
νκάδα έρεη αγώλα θαη ζε ρξόλν πνπ ζα θαζνξίδεη απνθιεηζηηθά ν πξνπνλεηήο. Οη πξνπνλήζεηο ζα
γίλνληαη πάληνηε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνπνλεηή γ) ζηνλ πξνπνλεηή θαη κόλν
αλήθεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα αα) ηεο ζπγθξνηήζεσο ηεο νκάδαο πνπ θάζε θνξά ζα αγσλίδεηαη είηε
ζε επίζεκνπο είηε ζε θηιηθνύο αγώλεο ββ) ηεο επηινγήο ησλ αγσληδνκέλσλ παηθηώλ, γγ)ηεο επηινγήο
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ βνεζνύ ηνπ.
5. Ο πξνπνλεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξεπξίζθεηαη ζην γήπεδν ζε όινπο ηνπο αγώλεο
πξσηαζιήκαηνο ή θηιηθνύο ή Κππέιινπ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο δηεμάγεη ην σκαηείν είηε εληόο είηε
εθηόο έδξαο αθόκα θαη ζηελ αιινδαπή. Όιεο νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ
πξνπνλεηή γηα ππνρξεώζεηο ηνπ σκαηείνπ εθηόο έδξαο ή ζηελ αιινδαπή βαξύλνπλ ην ζσκαηείν.
6. Ο πξνπνλεηήο θαη κόλνλ απηόο απνθιεηζηηθά έρεη ην δηθαίσκα ηερληθήο θαζνδεγήζεσο ηεο νκάδαο
θαηά ηε δηάξθεηα νηνζδήπνηε θύζεσο (επίζεκνπ,θηιηθνύ θ.ι.π. ) αγώλα.
7. Ο πξνπνλεηήο δηθαηνύηαη αδείαο απνπζίαο …….. εκεξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζεο.
8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο ην ζσκαηείν δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνζιάβεη θαη άιιν
πξνπνλεηή ή κε γηα ηελ πξνπόλεζε ηεο…………………νκάδαο, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ
πξνπνλεηή.
9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ν πξνπνλεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ ζε άιιε νκάδα, ρσξίο γξαπηή έγθξηζε ηνπ ζσκαηείνπ.
10. ε πεξίπησζε πνπ ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ σκαηείνπ επηβάιιεη πνηλή απνθιεηζκνύ από
αγώλεο ζε νπνηνλδήπνηε παίθηε ν πξνπνλεηήο, ελόζσ δηαξθεί ε πνηλή δε δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηνύηνλ ζε νπνηνλδήπνηε αγώλα ηνπ ζσκαηείνπ.

11. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο από ην σκαηείν, παξέρεη ην δηθαίσκα
ζηνλ πξνπνλεηή λα θαηαγγείιεη γξαπηά ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη λα αμηώζεη από ην ζσκαηείν ηελ
αλόξζσζε θάζε ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ηνπ θαη ηελ απνδεκίσζή ηνπ.
12. Ο ηπρόλ θόξνο εηζνδήκαηνο (Μηζζσηώλ Τπεξεζηώλ)ή άιιε θνξνινγηθή ή αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε
ηνπ πξνπνλεηή πνπ απνξξέεη από ηνλ Νόκν ζηηο θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο απηνύ, βαξύλεη ην
ζσκαηείν.
13. Οη ζπκβαιιόκελνη, απνδέρνληαη όπσο, θάζε δηαθνξά νηθνλνκηθήο θύζεσο, πνπ ζα πξνθύπηεη από
ηελ παξνύζα, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ
Καιαζνζθαίξηζεο(πξνθεηκέλνπ θάζε ΣΑΚ ή ΚΑΕ γξάθνληαη νη Επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 95 Ν.2725/1999).
14. Σν παξόλ ζπκθσλεηηθό ζα θαηαηεζεί θαη επηθπξσζεί θαηά λόκν ζηελ αξκόδηα ΔΟΤ.
Απηά ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη παξαπάλσ ζπκβαιιόκελνη θαη ζε πίζησζή ηνπο ζπληάρζεθε
ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
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