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Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, διοργανώνει το Σάββατο 26/6/2021 υπό την 
αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Αναβίωση της Ανάβασης Βούλας, 
του φημισμένου «Κρεμασμένου Λαγού», μια διοργάνωση για ιστορικά αυτοκίνητα.   
Δεν πρόκειται για αγώνα ταχύτητας, αλλά για διοργάνωση ακριβείας ιστορικών 
αυτοκινήτων που σέβεται το περιβάλλον και ακολουθεί τους κανόνες οδικής ασφάλειας.  
Η εκδήλωση θα έχει επίκεντρο την πλατεία Άλσους στον Αγ. Νεκτάριο, με έναρξη στις 
17:30 και λήξη στις 21:00 και θα ακολουθεί τη διαδρομή που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 
και η διέλευση από τις μπάρες πυροπροστασίας θα είναι ελεγχόμενη.   
Οι μέσες ωριαίες ταχύτητες των αυτοκινήτων θα είναι αυστηρά κάτω από αυτές που 
ορίζει ο Κ.Ο.Κ.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οδός Ζακύνθου από το ύψος της 
οδού Υμηττού μέχρι το ύψος της πλατείας Συν/χου Δαβάκη, θα παραμείνει κλειστή από 
τις 16:30 έως τις 21:30, ώστε να σταθμεύσουν τα οχήματα των συμμετεχόντων. Η 
διαδρομή από την μπάρα πυροπροστασίας επί των οδών Υμηττού & Μπέλες έως το 
νεκροταφείο και μετά έως την μπάρα πυροπροστασίας επί των οδών Διστόμου & 
Θηβών θα κλείσει και η κυκλοφορία στην διαδρομή του Κρεμασμένου Λαγού θα είναι 
ελεγχόμενη για λόγους ασφαλείας. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο δρόμος θα 
κλείνει για 25 λεπτά και θα ανοίγει για 5 λεπτά για όποιον επιθυμεί να διέλθει.  
  
Τα ωράρια για τα 25-λεπτα κλεισίματα του δρόμου θα είναι 17:00-17:25, 17:30-
17:55, 18:00-18:25, 18:30-18:55, 19:00-19:25, 19:30-19:55, 20:00-20:25 & 
20:30-20:55.   
Τα ωράρια για τα πεντάλεπτα ανοίγματα του δρόμου θα είναι 17:25-17:30, 
17:55-18:00, 18:25-18:30, 18:55-19:00, 19:25-20:00, 19:55-20:00, 20:25-20:30.   

Η έξοδος από το νεκροταφείο θα είναι μονής κατεύθυνσης (ανηφορική), μέσω των οδών  Διστόμου,  Θηβών και Λαμίας. 
Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, σας ενημερώνουμε ότι η στάθμευση επιτρέπεται, μόνο πριν την πρώτη 
μπάρα πυροπροστασίας (οδός Υμηττού & Μπέλες) και στο parking του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας, ενώ απαγορεύεται σε όλο 
το μήκος της ενδιάμεσης διαδρομής. Παρακαλούνται οι θεατές να επιλέγουν προσεκτικά τα σημεία που στέκονται, να μην διασχίζουν 
άσκοπα τον δρόμο και να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών και των φυλάκων ασφαλείας. Παρακαλούμε τους θεατές να σεβαστούν 
την περιοχή και να περισυλλέξουν τα τυχόν απορρίμματά τους. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η Ανάβαση Βούλας 
«Κρεμασμένος Λαγός 2021» διεξάγεται με τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού (Covid 19). Ο Σ.Ι.Σ.Α. θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα και με την άδεια πού χορηγείται 
από την πολιτεία για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Τέλος, η οργανωτική επιτροπή ζητά την κατανόηση των περιοίκων για τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και την τυχόν αναστάτωση 
που θα δημιουργηθεί στην περιοχή για λίγες ώρες. 


