
 

 

 

Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Α Κ Η Σ  

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  

Ο Νίκοσ Κανελλάκθσ γεννικθκε, μεγάλωςε και ηει ςτο Διμο μασ. Είναι διπλωματοφχοσ πολιτικόσ 
μθχανικόσ  και κάτοχοσ Msc in Project Management and Product Development. Στο παρελκόν ζχει εργαςτεί ςε 
μεγάλεσ τεχνικζσ εταιρείεσ και  τράπεηεσ. Σιμερα, διατθρεί τεχνικό γραφείο μελετϊν. 

 
   Ενδιαφερόταν πάντα και παρενζβαινε ενεργά ςε ό,τι ςυνζβαινε γφρω του, από μακθτισ ςτο ςχολείο και 
ζπειτα ςτο Πολυτεχνείο και ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο. Εξελζγθ, για πρϊτθ φορά, ςτο Διμο ςε θλικία 25 ετϊν, το 
1998 και είκοςι χρόνια τϊρα  ζχει γνωρίςει ςε βάκοσ τθ λειτουργία τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τα προβλιματα των 
ςυνδθμοτϊν μασ, μζςα από κζςεισ ευκφνθσ ωσ αναπλθρωτισ Διμαρχοσ, Αντιδιμαρχοσ Διοίκθςθσ και Τεχνικϊν 
Ζργων, Αντιδιμαρχοσ του ενιαίου Διμου, Πρόεδροσ επιτροπϊν του Διμου, Γενικόσ Γραμματζασ του 
Πολιτιςτικοφ ςυλλόγου ΜΕΟ και μζλοσ τθσ διοίκθςθσ του Ποδοςφαιρικοφ Ομίλου Ψυχικοφ (ΠΟΨ). Παράλλθλα, 
ζχει εκλεγεί και ςυμμετάςχει, επανειλθμμζνα, ςε ςυλλογικά όργανα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ ςτθν Κεντρικι 
Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ), ςτθν Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Αττικισ (ΠΕΔΑ) και ςτον Σφνδεςμο για τθ 
Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Πόλεων (ΣΒΑΠ). 
 
   Ο  Νίκοσ Κανελλάκθσ εξελζγθ υποψιφιοσ Διμαρχοσ με τθ Δθμοτικι Παράταξθ "Δθμαρχία Πολιτϊν" του 
πρϊθν Δθμάρχου Ψυχικοφ Δημήτρη Μαναού, φιλοδοξϊντασ να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ενόσ Διμου 
προτφπου. Άμεςοι ςτόχοι του είναι να διαφυλαχκεί θ οικιςτικι φυςιογνωμία τθσ πόλθσ μασ και το περιβάλλον, 
να γίνει ο Διμοσ μασ ο πρϊτοσ ψθφιακά ολοκλθρωμζνοσ Διμοσ τθσ χϊρασ - για τον δραςτικό περιοριςμό τθσ 
γραφειοκρατίασ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςυνδθμοτϊν - να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ, να 
υπάρξει διαφάνεια ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν εκτζλεςθ ζργων, να ενεργοποιθκοφν όςοι Δθμότεσ 
επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε κοινζσ δθμιουργικζσ πρωτοβουλίεσ, να δθμιουργθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ 
εκπαίδευςθσ και δραςτθριοτιτων για τα παιδιά μασ και για όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ μασ, να καταςτοφν τα 
ςχολεία του Διμου μασ τα καλφτερα ςτθ χϊρα. 
 
   Ο Διμοσ ςτον οποίο ο Νίκοσ Κανελλάκθσ φιλοδοξεί να δθμιουργιςει, είναι αυτόσ ςτον οποίο κζλει να 
μεγαλϊςουν τα δφο του παιδιά και θ οικογζνεια του, ο Διμοσ που αξίηει ςε όλουσ τουσ ςυνδθμότεσ μασ. 

 


