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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ B – ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

(συµπληρώνεται από κάθε νέα νοµική οντότητα που επιθυµεί να καταστεί δικαιούχος) 
 
Ο/Η [επωνυµία και νοµική µορφή του δικαιούχου)] που εκπροσωπείται για τους σκοπούς 
της παρούσας από [ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου, (ιδιότητα) [ή/και 
(ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου), (ιδιότητα)], ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός 
του/της/τους που εδρεύει (πλήρης διεύθυνση: πόλη/επαρχία/χώρα)], ο οποίος ενεργεί ως ο 
νόµιµος εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, ζητά να καταστεί δικαιούχος («δικαιούχος υπ’ 
αριθ. ..») της συµφωνίας επιχορήγησης αριθ. … (για το έργο [τίτλος]) η οποία 
συνοµολογήθηκε µεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του/της 
[επωνυµία του συντονιστή] και αποδέχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω 
αναφερόµενης συµφωνίας επιχορήγησης, όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
δικαιούχου, αρχής γενοµένης από την [ηµεροµηνία], υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή 
δεν θα εγείρει αντιρρήσεις στην παρούσα αίτηση εντός έξι εβδοµάδων από την παραλαβή 
της. 
 
 Ο/Η [επωνυµία συντονιστή και νοµική µορφή (αρτικόλεξο) που εδρεύει στ… (πλήρης 
διεύθυνση: πόλη/επαρχία/χώρα)], που εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρούσας από 
[(ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου), (ιδιότητα) [ή/και (ονοµατεπώνυµο του νοµίµου 
εκπροσώπου), (ιδιότητα)], ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του/της/τους που εδρεύει 
(πλήρης διεύθυνση: πόλη/επαρχία/χώρα)], ο οποίος ενεργεί ως ο νόµιµος εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπός του, πιστοποιεί ως εκπρόσωπος του δικαιούχου της συµφωνίας επιχορήγησης 
υπ’ αριθ. … (για το έργο [τίτλος]) ότι η κοινοπραξία προτείνει και συµφωνεί µε την 
προσχώρηση του [επωνυµία και νοµική µορφή του νέου δικαιούχου] ως δικαιούχου στην 
ανωτέρω αναφερόµενη συµφωνία επιχορήγησης, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία που 
αναφέρεται ανωτέρω. 

Συνηµµένα: 

- Έντυπα κατάρτισης συµφωνίας επιχορήγησης, δεόντως συµπληρωµένα και 
υπογεγραµµένα από το νέο δικαιούχο. 
 
- τροποποιηµένο Παράρτηµα Ι της συµφωνίας επιχορήγησης µε την περιγραφή των προς 
εκτέλεση από το νέο δικαιούχο εργασιών. 
 
- στην περίπτωση που ο νέος δικαιούχος προτείνεται από την κοινοπραξία µετά από 
ανοικτό διαγωνισµό, µε το παρόν έντυπο συνυποβάλλονται και τα έγγραφα που 
απαιτούνται από τη συµφωνία επιχορήγησης  Στην περίπτωση που η επιλογή του εν λόγω 
δικαιούχου (ή δικαιούχων) δεν έγινε µε ανοικτό διαγωνισµό, αιτιολόγηση της επιλογής του 
συγκεκριµένου δικαιούχου (ή δικαιούχων) και όπου απαιτείται, αιτιολόγηση γιατί δεν 
προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισµός. 
 
Έγινε σε 3 αντίγραφα εκ των οποίων ένα φυλάσσεται από τον συντονιστή, ένα από τον/την 
[όνοµα του δικαιούχου] και το τρίτο αποστέλλεται στην Επιτροπή από τον συντονιστή 
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και ΙΙ.36 της συµφωνίας επιχορήγησης. 
 
[επωνυµία του νέου δικαιούχου (νοµική οντότητα)] 
Ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου (ή εκπροσώπων): (ολογράφως) 
Υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου (ή εκπροσώπων): 
 
Ηµεροµηνία: 
Σφραγίδα του οργανισµού 
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[επωνυµία του συντονιστή (νοµική οντότητα)] 
Ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου: (ολογράφως) 
Υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου: 
Ηµεροµηνία: 
Σφραγίδα του οργανισµού 


