
ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 ΡΗΤΡΑ ΠΟΙΝΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα την …………………….… του έτους 2020, οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι αφενός το σωματείο με την επωνυμία «Ένωση 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας», με ΑΦΜ 090082949 ΔΟΥ Λάρισας, 

που εδρεύει στη Λάρισα (Αδριανού 12) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δημήτριο Μπουχλαριώτη του Αχιλλέα, Πρόεδρο του Δικοικητικού Συμβουλίου, 

κάτοικο Λάρισας, (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας  «Ένωση») και 

αφετέρου το σωματείο με την επωνυμία «…………………………………….….»  

με αριθ. Μητρώου Ε.Π.Ο. …………………………., το οποίο εδρεύει στη 

………………..…….., αποτελεί μέλος της Ένωσης και εκπροσωπείται νόμιμα  

από τον ……………………………………………………, κάτοικο 

………………………………  κάτοχο του υπ’ αριθ. …………………… Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας (στο εξής καλούμενο «σωματείο»)συμφώνησαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση του στις 25 

Ιουνίου 2020, από 1η Αυγούστου 2020 η επίσημη ονομασία του 

πρωταθλήματος Α’ Κατηγορία θα ονομάζεται  Α’ DE-TOX όπως θα 

προβλέπεται και από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. 

 

Το σωματείο αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη συνεργασία της 

Ένωσης με την εταιρεία DE-TOX café για προβολή της δεύτερης μέσω του 

πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας. 

 

Το σωματείο, το οποίο δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ 

κατηγορίας στις …/…/2020, δεσμεύεται ότι θα τοποθετεί σε όλους τους εντός 

έδρας αγώνες ένα banner διαστάσεων 2mX 1m το οποίο θα παραλάβει  

από τα γραφεία της Ένωσης. 

Επιπλέον, σε όλες τις αναφορές του σωματείου που θα αφορούν την Α΄ 

Κατηγορία μέσω των αλληλογραφιών, μέσω του ιστότοπου ή μέσω των 



socialmedia του σωματείου ή των επίσημων εκπροσώπων αυτού θα πρέπει 

να αναφέρεται ως πρωτάθλημα “A’ DE-TOX”. 

 

Σε περίπτωση που το σωματείο δεν συμμορφώνεται στις άνωθεν 

υποχρεώσεις του, αποδέχεται  τις παρακάτω κυρώσεις, τις οποίες θεωρεί 

νόμιμες και εύλογες, παραιτούμενο από το δικαίωμα να τις προσβάλει : 

 

1) Σε κάθε αγώνα, που δε θα τοποθετείται το banner της εταιρείας DE-TOX 

πριν την έναρξη του αγώνα, μπροστά από την παρουσίαση των ομάδων, θα 

επιβάλλεται πρόστιμο 20ευρώ. 

 

2) Σε κάθε ανάρτηση σε οποιοδήποτε διαδικτυακό μέσο του σωματείου ή 

εκπροσώπου αυτού χωρίς να αναφέρεται το πρωτάθλημα  ως “Α’ DE-TOX”, 

θα επιβάλλεται πρόστιμο 10ευρώ. 

 

3) Σε κάθε προβολή-διαφήμιση ανταγωνίστριας εταιρείας είτε στο γήπεδο 

(μαζί με το DE-TOX) είτε στα διαδικτυακά μέσα (σε αναρτήσεις που αφορούν 

την Α’ κατηγορία), θα επιβάλλεται πρόστιμο 50ευρώ. 

 

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι ο σκοπός της συμφωνίας της 

Ένωσης με την εταιρεία DE-TOXcafé είναι η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 

 

Η ΕΝΩΣΗ       ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

 

 

 


