Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας
καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι
περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.
Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης
ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.
βεβαιωθείτε ότι τα υδρόμετρα που βρισκονται σε φρεάτια ντουλάπια και εκτεθειμένα ,και αυτο κυρίως σε περιοχές πέριξ του
αστικού ιστού π.χ Ωραιόκαστρο ,Ρετζίκι-Πανόραμα ,είναι
μονωμένα.
Βεβαιωθείτε

ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού
θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών ,λέβητες) είναι μονωμένοι,
διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν απο
εξειδικευμένους τεχνίτες.
Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες
είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.
Δεν αφήνουμε ανοιχτές τις βρύσες για να μην παγώσουν γιατί
έχουμε άσκοπη κατανάλωση νερού που θα στερηθούνε οι
συμπολίτες μας
σε περίπτωση που παγώσουν τα υδρομετρα δεν τα ζεσταίνουμε
με φλόγιστρα και άλλα θερμαντικά μέσα γιατί το πιθανότερο είναι
να τα κάψουμε και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα
προβλήματα ,περιμένουμε να ξεπαγώσουν μόνα τους
Λόγω του παρατεταμένου ψύχους, η ΕΥΑΘ υπενθυμίζει στους
καταναλωτές της ότι η μόνωση των ιδιωτικών υδραυλικών μας
εγκαταστάσεων είναι ο μόνος ενδεικνυόμενος τρόπος προφύλαξής τους
από την παγωνιά, όπως άλλωστε επισημαίνεται κι από την Πολιτική
Προστασία και όλους τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης νερού.

Η εταιρεία συνιστά στους πολίτες να μην αφήνουν τις βρύσες τους
ανοιχτές και να μη σπαταλούν άσκοπα νερό αυτήν την ώρα (για πλύσιμο
πεζοδρομίων, μπαλκονιών ή αυτοκινήτων, για παράδειγμα). Δεδομένου
ότι δεν έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα θραύσεις αγωγών από την παγωνιά,
εκτιμάται ότι η αύξηση της κατανάλωσης κατά 10% που παρατηρείται τις
τελευταίες ώρες, χωρίς να είναι ανησυχητική, οφείλεται σε αυτήν
ακριβώς την αγωνία των καταναλωτών να προστατεύσουν τις
σωληνώσεις τους. Ωστόσο, μία βρύση που αφήνει μισό χιλιοστό νερό να
τρέχει, "ξοδεύει" άσκοπα 20 λίτρα την ώρα ή 100 λίτρα νερό μέσα σε 5
ώρες και, ακόμη χειρότερα, 10.000 κυβικά μέτρα νερό ξοδεύονται, αν
αφήσουν μία βρύση τους ανοιχτή 100.000 νοικοκυριά! Αν μάλιστα αυτή
η συμπεριφορά υιοθετηθεί και από τους 520.000 καταναλωτές του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος, η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα
αυξηθεί κατά 52.000 κυβικά μέτρα, γεγονός που ενδέχεται να
δημιουργήσει προβλήματα στη διανομή του πόσιμου ύδατος.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι βλάβες που αφορούν στην ΕΥΑΘ (η εταιρεία είναι
υπεύθυνη για βλάβες μέχρι του σημείου σύνδεσης των κεντρικών αγωγών με
τα ιδιωτικά δίκτυα των οικοδομών) δηλώνονται τηλεφωνικά στο 11124 και
ηλεκτρονικά στο www.eyath.gr.

