ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΑΜEΙΒΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
(άξζξνπ 31 παξ.6 λ.2725/99, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην λ.3057/2002)
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η...................................ζήκεξα.....................................εκέξα........................, κεηαμύ
ησλ παξαθάησ πνπ ππνγξάθνπλ θαη ζπκβάιινληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε, δειαδή
<ΑΦΔΝΟ> ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ..................................
................................................................................................
πνπ
εδξεύεη
ζη.........................................................................θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα ζην παξόλ
από
ηνπο
Πξόεδξν
θαη
Γελ.Γξακκαηέα
ηνπ
Γ..
απηνύ
θ.θ.......................................................... θαη ..............................................., αληίζηνηρα
θαη
<ΑΦΔΣΔΡΟΤ>
ΣΟΤ.........................................................,
θαηνίθνπ............................................................................ΑΦΜ......................................
(αξηζ.κεηξ.πξνπνλεηή................................), ζπκθσλνύληαη, ζπλνκνινγνύληαη θαη
γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα παξαθάησ :
Σν
αθελόο
ζπκβαιιόκελν, ζσκαηείν, δπλάκεη ηεο από...................
(αξηζ.πξαθη........................) απόθαζεο
ηνπ
Γ..
απηνύ, απεθάζηζε
λα
πξνηείλεη ζηνλ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελν
(πξνπνλεηή) ζύκβαζε παξνρήο
εξαπτημένυν ςπηπεσιών πποπονητικού και τεσνικού σαπακτήπα , ζην άζιεκα
ηνπ
πνδνζθαίξνπ
πνπ
θαιιηεξγεί
ην
ζσκαηείν
κε
ηκήκαηα
..................................................................., πξόηαζε, ε νπνία δηά ηεο παξνύζαο
θαη γίλεηαη ξεηά
απνδεθηή, ππό
ηνπο
θαησηέξσ εηδηθά πξνο ηνύην,
ζπκθσλνύκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο :

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Α) Ο πξνπνλεηήο αλαιακβάλεη ηελ εθγύκλαζε, πξνπόλεζε, παξνρή ηερληθώλ
ζπκβνπιώλ θαη αγσληζηηθή θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ.......................................
νκάδα ηνπ ηκήκαηνο.......................... ηνπ ζσκαηείνπ.
Β)ηα πιαίζηα ησλ
παξαπάλσ
αξκνδηνηήησλ ηνπ
ν
πξνπνλεηήο
ππνρξενύηαη
λα
γπκλάδεη
ηνπο
αζιεηέο
ηνπ ηκήκαηνο
............................................... θνξέο ηελ εβδνκάδα ή νζάθηο
απηέο ζα
θαζνξίδνληαη από ηνλ έθνξν ηνπ ηκήκαηνο θαη ην Γ.., αλάινγα κε ηε
δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ πξνπνλεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ,
αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ αζιεηώλ ηνπ ηκήκαηνο. Η εθγύκλαζε πξέπεη λα
γίλεηαη ππό ηνπο πιένλ ζύγρξνλνπο θαλόλεο ηεο πξνπνλεηηθήο θαη αζιεηηαηξηθήο
επηζηήκεο έηζη ώζηε ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε πγεία ησλ αζιεηώλ λα βειηηώλνληαη
κε θπζηθό ηξόπν (απαγνξεύνληαη ξεηά θάζε είδνπο βειηησηηθέο νπζίεο ,ζύκθσλα κε
ηηο θεηκέλε λνκνζεζία πεξί ληόπηλγθ) αιιά θαη λα απνθεύγνληαη πηζαλνί
ηξαπκαηηζκνί. Δπηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θάζε επηζηεκνληθή ή ηερληθή
ηνπ γλώζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηερληθνύ επηπέδνπ ησλ αζιεηώλ (αηνκηθά θαη

νκαδηθά) ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. Πεξαηηέξσ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αγσληζηηθή
θαζνδήγεζε (θννπηζάξηζκα) ηεο νκάδαο ή ησλ αζιεηώλ ηνπ ζε όινπο ηνπο
επίζεκνπο ή θηιηθνύο αγώλεο, ζηνπο νπνίνπο, θπζηθά, ππνρξενύηαη λα
παξεπξίζθεηαη. Σέινο ν πξνπνλεηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε
ησλ αζιεηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνύο ζθνπνύο ηνπ ζσκαηείνπ, ηνπ
αζιεηηθνύ θαη νιπκπηαθνύ ηδεώδνπο (εύ αγσλίδεζζαη).
Γ)Ο πξνπνλεηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Έθνξν ηνπ
Σκήκαηνο ζε ζπλερή βάζε θαη νζάθηο ηνπ δεηεζεί λα ελεκεξώλεη θαη ην Γ.. ηνπ
ζσκαηείνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ ηκήκαηνο ή ζπγθεθξηκέλνπ αζιεηή. Γηα ην ιόγν απηνύ
δηθαηνύηαη θαη λα εηζεγείηαη πξνο ην Γ. . (κέζσ ηνπ Δθόξνπ) ηε ιήςε κέηξσλ πνπ,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα βειηηώζνπλ ην αγσληζηηθό επίπεδν ησλ αζιεηώλ-ηξηώλ, ηε
ιήςε πεηζαξρηθώλ θ.ι.π. κέηξσλ, ηηο κεηαγξαθέο, ηηο εζηθέο ή πιηθέο επηβξαβεύζεηο
θ.ι.π. ε θάζε πεξίπησζε απνθιεηζηηθά αξκόδην γηα ηε ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ
είλαη ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ.
Γ) Καηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνπνλεηηθνύ ηνπ έξγνπ (όπσο απηό Αλσηέξσ
εμεηδηθεύεηαη) ν πξνπνλεηήο έσει ελεςθεπία λήτηρ ππυτοβοςλιών, επιλογών και
απουάσευν. Όκσο απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ πξνπνλεηή νπνηαδήπνηε θξίζε (ηδησηηθά
ή δεκόζηα) ή ζρόιην ζρεηηθά κε ην ζσκαηείν, ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηό ή κέιε ηνπ Γ..
ηνπ ζσκαηείνπ ή ζπλαδέξθνπο ηνπ πξνπνλεηέο ή αζιεηέο.

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο αξρίδεη από............ θαη ιήγεη ζηηο
................................... –ε πεξίπησζε αλαλέσζήο ηεο απηή πξέπεη λα γίλεηαη
εγγξάθσο.
3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ
Α) Δλόςεη ησλ παξερνκέλσλ πξνπνλεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη θπξίσο πξνο
αληηκεηώπηζε ησλ εμόδσλ ηνπ πξνπνλεηή από ηηο κεηαθηλήζεηο θ.ι.π. ηεο νκάδνο, ην
ζσκαηείν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ πξνπνλεηή πνζό
...............................................................επξώ κεληαίσο εληόο ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο
παξνύζαο. Η θαηαβνιή ζα γίλεηαη από ηνλ πξόεδξν, ηνλ ηακία ή ηνλ Έθνξν ή εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλν, πξνο ηνύην, άιιν πξόζσπν ηνπ ζσκαηείνπ, ν δε πξνπνλεηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ππνγξάθεη θαη ρνξεγεί πξνο ην ζσκαηείν θάζε αλαγθαίν
παξαζηαηηθό πιεξσκήο ηνπ. Σν Γ.., αλάινγα κε ηελ αγσληζηηθή θαηάζηαζε ή ηηο
επηηπρίεο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ αζιεηώλ ηνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ ρνξήγεζεο
πξίκ ζηνλ πξνπνλεηή, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη, θαηά πεξίπησζε.
Β) Σν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη θάζε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζην έξγν
ηνπ πξνπνλεηή κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηεο γξακκαηείαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
δηαζέηεη.

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α) Σν ζσκαηείν δηθαηνύηαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. απηνύ λα
θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε κόλνλ θαηόπηλ ζνβαξνύ παξαπηώκαηνο ηνπ
πξνπνλεηή θαη θαηόπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηνπ Γ.., κεηά από ζρεηηθή
αθξόαζε ηνπ πξνπνλεηή.
Β) Η παπούσα σύμβαση αποτελεί σύμβαση εξαπτημένων υπηπεσιών αμειβομένου
πποπονητή, ππό ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ λόκσλ 2725/99 (άξζξν 31 παξ.6) όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηνπ Α.Κ. θαη ηεο ελ γέλεη θεηκέλεο λνκνζεζίαο. Γηα ην
ιόγν απηό ζπλνκνινγείηαη όηη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ππέρνπλ ηηο πξνβιεπόκελεο
από ηε θεηκέλε λνκνζεζία αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο.
Αθνύ ζπκθσλήζεθαλ όια ηα παξαπάλσ ζε πίζησζή ηνπο ζπλεηάγε ην παξόλ
ζπκθσλεηηθό, ζε ηξία (3), ίζεο αμίαο, κεηαμύ ηνπο, πξσηόηππα, έλα γηα θάζε
ζπκβαιιόκελν κέξνο θαη έλα ζα θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ, ηα νπνία θαη
ππνγξάθνληαη από ηνπο ώδε ζπκβαιιόκελνπο, σο αθνινύζσο:

Α) ΓΙΑ ΣΟ ΩΜΑΣΔΙΟ

Β) Ο ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

