
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. 

     Κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο με την σύζυγο του οδοντίατρο Ειρήνη Νούτσου και τα δύο παιδιά 

τους, τον Χρήστο (Περιβαλλοντολόγο με εξειδίκευση στην βιώσιμη ανάπτυξη) και την Ιόπη (Χημικό-

Οδοντίατρο).  

    Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Μιλάνου Ιταλίας. Στα χρόνια των 

σπουδών του συμμετείχε ενεργά στον σύλλογο φοιτητών Αρχιτεκτονικής Σχολής, καθώς και στον 

σύλλογο φοιτητών Ιταλίας με πολύπλευρη δράση. 

     Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας, ασχολήθηκε επαγγελματικά αρχικά με μελέτες - 

επιβλέψεις ιδιωτικών έργων και  από το 1981 εργάστηκε στην ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. ως μηχανικός της 

εταιρίας και στη συνέχεια μετατάχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως μηχανικός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού. 

     Τα τελευταία 25 χρόνια συμμετέχει ενεργά στα δημοτικά δρώμενα και εκλέγεται ανελλιπώς 

Δημοτικός Σύμβουλος και από το 2010 έως και σήμερα συνεχίζει ως Επικεφαλής της Δημοτικής 

Παράταξης «Δημιουργική Ενότητα για Ανθρώπινη Πόλη» μαζί με τους εκλεγμένους Δημοτικούς 

Συμβούλους, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Δημοτών 

του Αγίου Δημητρίου.  

     Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 

     Επί πενταετίας υπήρξε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, δίνοντας πνοή στις 

πολιτιστικές δραστηριότητες και έχει θητεύσει επί τριετίας Αντιπρόεδρος του Αθλητικού 

Οργανισμού. 

     Υπηρέτησε επί διετίας Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πολλά χρόνια 

Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

     Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικού Προγράμματος με ουσιώδεις παρεμβάσεις και προτάσεις, οι 

οποίες υλοποιήθηκαν και αφορούσαν το Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου, τις εντάξεις περιοχών στο 

σχέδιο πόλης και την επέκταση της κάλυψης περιοχών με αποχέτευση κ.α. 

     Αναπληρωτής του Δημάρχου επί εξαετία σε διάφορες επιτροπές ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ. 

     Ως μέλος της διαπαραταξιακής επιτροπής  συμμετείχε με πολλαπλές προτάσεις στην ανάπλαση 

πλατειών και  πάρκων αναψυχής, καθώς και στις πεζοδρομήσεις δρόμων. 

     Διετέλεσε εκπρόσωπος του Δήμου στους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς για τα μνημεία Ηρώων 

(Αν. Παπανδρέου – Αλκινόου) και Εθνικής Αντίστασης (πλ. Άρη Βελουχιώτη). Θήτευσε επί σειρά 

ετών πρόεδρος σε σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

     Συνδικαλιστικά είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ), της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων 

Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ).  

Πιστεύει στο Διάλογο, στη Συνεργασία και στη σύνθεση Απόψεων και Ιδεών 

 


