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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΝΟΣ

πολιτικός μηχανικός

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

• Γεννήθηκε στην νήσο Μήλο Ν Κυκλάδων την 15-11-1946
• Δημοτικό σχολείο Τρυπητής Μήλου και Γυμνάσιο Μήλου (τρείς πρώτες τάξεις)
• Τρείς τελευταίες τάξεις ( του 6ταξίου ,τότε, γυμνασίου) στο Δ ΄Γυμνάσιο αρρένων
Πειραιώς.
• Εισήχθη αμέσως ( Σεπτ 1964) στην σχολή πολιτικών μηχανικών , Πολυτεχνείου Αθηνών,
7ος
σε σειρά επιτυχίας. Την ίδια εξεταστική περίοδο (ξεχωριστές εισαγωγικές εξετάσεις)
εισήχθη 1ος σε σειρά επιτυχίας στην τότε σχολή υπομηχανικών Αθηνών σχολή πολιτικών
υπομηχανικών.
• Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών ,το 1969.
• Στρατεύθηκε ,για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, στο Μηχανικό και μετά
την βασική εκπαίδευση στο Κέντρο Κορίνθου ,και στην Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι,
ονομάσ θηκε έφεδρος αξιωματικός και τοποθετήθηκε στην 7η Μ.Ο.Μ.Α. στο Ηράκλειο.
• Από 20-4-1970 μέχρι την απόλυση του τον Ιανουάριο 1972, υπηρέτησε σε κλιμάκια της 7ης
ΜΟΜΑ ,ως αξιωματικός έργου στην εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου ( τρείς μήνες) και ως
διοικητής κλιμακίου της ΜΟΜΑ με έδρες την Κρύα Βρύση ( κατασκευή νέου δρόμου Κρύας
Βρύσης – Αγ Γαλήνης , χωματουργικές εργασίες) , το Σπήλι ( βελτίωση δρόμου Σπήλι –
Κρύα Βρύση ,χωμ εργασίες ) και τον Ασώματο ( αποπεράτωση δρόμου
Κοξαρέ-Ασώματος-Μαριού-Μύρθιος και Πλακιάς , οδοστρωσία-ασφαλτικά).
• Τιμήθηκε από την μονάδα για την επακριβή τήρηση του χρονοδιαγράμματος που είχε
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συντάξει ,για την αποπεράτωση του έργου Κοξαρέ-Πλακιάς, παρά τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες στο φαράγγι Κουρταλιώτη!
• Παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο 1970 την αρχιτέκτονα Κατερίνα Νικ Καγιά , και έχει δύο
γυιούς τον Θεόδωρο και τον Μάριο, οι οποίοι σπούδασαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
,και είναι διπλωματούχοι μηχανικοί , που εργάζονται στο Ρέθυμνο.
• Από το 1970 ,οπότε τοποθετήθηκε στην 7η ΜΟΜΑ , εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο ,και από
της αποπεράτωσης της στρατιωτικής του θητείας ,εργάζεται στο
Ρέθυμνο
,ως ελεύθερος επαγγελματίας.
• Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Ρεθύμνου τις 4ετίες 1975-78 ,1991-94
,1995-98, 1999-2002, 2006-2010. Είναι και στην παρούσα 4ετία, δημοτικός σύμβουλος Ρεθύ
μνου
,επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στον δήμο.
• Ηταν αντιπρόεδρος του δημ συμβουλίου την 2ετία 1991-92, και είχε προεδρεύσει σε πολλά
δημ συμβούλια της διετίας αυτής.
• Ηταν αντιδήμαρχος Ρεθύμνου τα έτη 1994, 1995,1996, 1999.
• Ηταν μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου Ρεθύμνου , και είναι σήμερα αντ/δρος
της οικονομικής επιτροπής και μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής στον δήμο Ρεθύμνου..
• Ηταν πρόεδρος και είναι μέλος των ΔΣ διαφόρων νομικών προσώπων του δήμου Ρεθύμνο
υ
.
• Ηταν αντιπρόεδρος του ΔΣ και είναι μέλος του ΔΣ της δημοτικής επιχείρησης
ύδρευσης-αποχέτευσης του δήμου Ρεθύμνου .
• Ηταν αντιπρόεδρος του ΔΣ του διαδημοτικού Λιμενικού ταμείου Ρεθύμνου .
• Ηταν πρόεδρος και είναι μέλος της δημοτικής επιτροπής παιδείας του δήμου Ρεθύμνου .
• Η δημοτική του δραστηριότητα ήταν πλούσια, και εκπόνησε σημαντικές εισηγήσεις που
έγιναν αποφάσεις του δημ συμβουλίου. Μετείχε σε πολλές σημαντικές επιτροπές του
δήμου.
• Είχε εκλεγεί πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου γυμνασίου Ρεθύμνου
το 1986 ,και εκπρόσωπος στην Ενωση γονέων δήμου
Ρεθύμνου
.
Κατά την διάρκεια της θητείας του προγραμματίσθηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές και
πρωτοπορειακές πρωτοβουλίες στο σχολείο.
• Ηταν ,και είναι σήμερα, μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕ Ρεθύμνου επί 28 έτη ,εκ
των οποίων τα 7 ήταν α αντιπρόεδρος ,και τα 15 μέλος της διοικητικής επιτροπής.
Είναι και σήμερα α΄αντιπρόεδρος στο ΕΒΕ Ρεθύμνης .
Ηταν επικεφαλής συνδιασμού στις εκλογές του 1997
• Ηταν μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ρεθύμνου ,επί 7 χρόνια 1984-1992.
• Ηταν αιρετό μέλος της κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου ,σε δυο
3ετίες ,1991-93 και 1997-2000.
• Ηταν μέλος της τοπικής Αντιπροσωπείας , Τμήμα Δυτικής Κρήτης ,του Τεχν
Επιμελητηρίου, πολλές τριετίες , και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχν
Επιμελητηρίου Ρεθύμνου , όλες τις 3ετίες , από της πρώτης σύστασης της μέχρι και το
2006!
• Ηταν πρόεδρος της τοπικής Αντιπροσωπείας Τεχν Επιμελητηρίου ,τμήμα Δυτικής Κρήτης
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,τις 3ετίες 2000-2003 και 2003-06.
• Ηταν υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ,στον νομό Ρεθύμνης , στις εθνικές
εκλογές του 1996.
• Είναι ο ιδρυτικός Πρόεδρος και πρόεδρος πολλών ετών στην συνέχεια, στους Ροταριανούς
Ομίλους Ρεθύμνου ( που λειτουργεί και σήμερα) και Ανατολικού Ρεθύμνου,( που έχει
διακόψει την λειτουργία του).
• Ηταν πρόεδρος του ΔΣ του β΄βρεφονηπιακού σταθμού Ρεθύμνης ( επί 10ετία) , και τότε
άρχισε την λειτουργία του ο σταθμός αυτός ,με πρότυπες συνθήκες λειτουργίας.
• Ηταν πρόεδρος και αντ/δρος της σχολικής επιτροπής σε διάφορα σχολεία του δήμου
Ρεθύμνου ( 13ο δημ σχολείο, Πειραματικό γυμνάσιο, 8ο δημ σχολείο κλπ).
• Ηταν πρόεδρος σε διάφορα αθλητικά σωματεία του Ρεθύμνου ( ΑΟ Ρεθύμνου , ΑΓΟΡ,
Αρης Περιβολίων ).
• Επί προεδρείας του ιδρύθηκε το τμήμα μπάσκετ του ΑΓΟΡ, που σήμερα αγωνίζται στις
μεγάλες εθνικές κατηγορίες.
• Είναι επίτιμος πρόεδρος του ΑΓΟΡ.
• Ηταν μέλος του ΔΣ της τοπικής επιτροπής Κρήτης για την καλαθοσφαίριση ( μπάσκετ).
• Ηταν μέλος της ΝΟΔΕ Ρεθύμνου ,της ΝΔ και για μια 4ετία εκπρόσωπος τοπικής αυτ/σης
στον νομό ( ΚΕΤΑ ).
• Ηταν μηχανικός εκτιμητής, για τα στεγαστικά δάνεια, της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας,
από το 1974 -1981.
• Ηταν μηχανικός του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ,για τα στεγαστικά δάνεια του οεκ
,από 1974-1981.
• Ηταν ο επιβλέπων μηχανικός του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ,στην ανέγερση του
κτιριακού συγκροτήματος Κουμπέ - Ακροβατερή ,από το 1974-77
• Ηταν ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου , στις δημ εκλογές του 2002.
• Είναι μέλος του ΔΣ της ΤΕΔΚ ν Ρεθύμνης, και μέλος της ΓΣ της ΚΕΔΚΕ.
• Είναι μέλος του Συμβουλίου Χωροταξίας , ( ΣΧΟΠ ), ν Ρεθύμνης.
• Ηταν μέλος του ΔΣ του σωματείου «Αγ Τίτος», για τα Ατομα Με Αναπηρία, επί 4ετία.
• Ιστοσελίδα μας , www.dimotiki-kinisi.gr
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