Όροι Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Άργους Ορεστικού υπόκειται στους παρακάτω
όρους. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν
από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε
οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του
δικτυακού τόπου.

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον κόμβο του Δήμου Άργους Ορεστικού,
διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να
αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, τα
κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ο ιστότοπος του Δήμου Άργους Ορεστικού χωρίς να εγγυάται, καταβάλλει τη μέγιστη
δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται
από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και
διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν
προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής
της χρήσης του ιστότοπου.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προσωπικής απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή
του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν,
διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε
τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική
χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το
προστατεύουν.

Οι εικόνες και φωτογραφίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από
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πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα
αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω
διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του
περιεχομένου σε απλό προσωπικό τερματικό (υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική χρήση,
χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της
αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο
παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links),
κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται
για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή
παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει
από τη χρήση τους. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού αποποιείται κάθε ευθύνης για το
περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του
ευθύνη.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που
άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@argosor
estiko.gr
προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.
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