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ΟΝΟΜΑ    : ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ      : ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙ∆ΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ.: 2541078514, 6974822982, E-mail: kagiadalidis@tee.gr 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.     : 02 / 09 / 1981 

  Έγγαµος, Εκπληρωµένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 

Α. ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

 2011 – τώρα : Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης 

  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

  Σε εξέλιξη 4ο εξάµηνο από 5 συνολικά  

 2004 – 2008 :  Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης 

  «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 

  ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

  Βαθµός ∆ιπλώµατος : 8,50 

1999 – 2004 :  ∆ίπλωµα Πολιτικών Μηχανικών 

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

  Βαθµός ∆ιπλώµατος :  7,05 

1996 – 1999 :  ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 

1ο Λύκειο Ξάνθης 

  Βαθµός Απολυτηρίου : 19,30 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2008 – 2015 :  Ελεύθερος επαγγελµατίας 

Πολιτικός µηχανικός 

• έκδοση αδείών µικρής κλίµακας για την κατασκευή φ/β σταθµού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,977MW, 1.751KW, 1.486KW, 

0.719KW στην περιοχή της  Π.Ε. Ξάνθης και 1,987KW, 2.978 & 

1.576MW στην Π.Ε. Μαγνησίας 

• τακτοποιήσεις αυθαιρέτων χώρων µε βάση το Ν. 3843/10 , 4014/11 & 

4178/13 

• έκδοση οικοδοµικής άδειας ισόγειας κατοικίας µε τµήµα υπογείου και 
στέγη και εκπόνηση όλων των απαιτούµενων µελετών και της επίβλεψης 

• έκτίµηση εµπορικής αξίας ακινήτου οικοπέδου στο δήµο Ξάνθης 

• έκδοση οικοδοµικής άδειας υποστέγου για την κατασκευή φ/β πάρκου 

• έκδοση αδείας µικρής κλίµακας για κατασκευή φ/β σταθµού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 100KW στην περιοχή του Ν. Ξάνθης 

• κατάθεση ως εµπειρογνώµονας σε δικαστήριο µε στόχο την αύξηση του 

ποσού εκκίνησης της δηµοπρασίας. 

• έκδοση οικοδοµικής αδείας πενταόροφης οικοδοµής µε υπόγειο και δώµα 
και εκπόνηση όλων των απαιτούµενων µελετών επί της οδού Σολωµού στον 

∆ήµο Μοσχάτου στην Αθήνα. 

• αρχιτεκτονική µελέτη και έκδοση αδείας εργασιών µικρής κλίµακας για 

ανακαίνιση διαµερίσµατος επί της οδού  Βασιλίσσης Σοφίας στον ∆ήµο 

Αθήνας  
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• αρχιτεκτονική, στατική µελέτη και έκδοση αδείας εργασιών µικρής 
κλίµακας για ανακαίνιση της σχολής χορού Ballet Arts στην Άνω Γλυφάδα 

στο ∆ήµο Γλυφάδας  

• έκδοση οικοδοµικής άδειας διώροφης οικοδοµής µε στέγη και εκπόνηση 

όλων των απαιτούµενων µελετών αλλά και της επίβλεψης στην περιοχή 

του οικισµού Τυµπάνου ∆ήµου Τοπείρου, Νοµού Ξάνθης 

• αρχιτεκτονική µελέτη αλλά και όλες οι υπόλοιπες απαιτούµενες για την 

έκδοση οικοδοµικής άδειας πενταόροφης οικοδοµής µε υπόγειο, ισόγειο 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, γραφεία και κατοικίες επί της 

οδού Θήεας στον ∆ήµο Ξάνθης 
εργολήπτης δηµοσίων έργων µε εργοληπτικό πτυχίο τάξης Α2. 

• Κατασκευή έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ’ εργολαβία : 

‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ’ του ∆ήµου 

Ξάνθης, προϋπολογισµού 77.000,00 ευρώ  

• Κατασκευή έργου: ‘ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΕΣΤΟΥ’ της Νοµαρχίας Ξάνθης, προϋπολογισµού 

40.000,00 ευρώ 

• Κατασκευή έργου : ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΙΟ’ 

της κονότητας Κοτύλης του Νοµού Ξάνθης, προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ  

• Κατασκευή έργου : ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

ΚΥΨΕΛΗΣ, ∆ΕΚΑΡΧΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΩΝ, ΑΒΑΤΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΟΥ’ της 

Νοµαρχίας Ξάνθης, προϋπολογισµού 35.533,64 

• Κατασκευή έργου : ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗ 

ΜΥΚΗ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠΙΝΙΤΣΑ)’ της Νοµαρχίας Ξάνθης, 

προϋπολογισµού 43.119,19 

• Κατασκευή έργου:‘∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ)’ της ΠΕ Ξάνθης, προϋπολογισµού 250.000,00 

2009 : Απασχόληση ως ωροµίσθιος εκπαιδευτικός στο ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 

 ∆ιδασκαλία µαθήµατος ‘Συγκοινωνιακά  Έργα’ 

2005 – 2006 :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ¨ Εκµεκτσή Αλέξανδρου 

 Απασχόληση ως εργοδηγός σε δηµόσια έργα  

Κατασκευή Οχετού για Όµβρια επί της οδού Λευκού Πύργου, στο ∆ήµο 

Ξάνθης, Ανάπλαση της Οδού Έβρου στο ∆ήµο Ξάνθης, Έργα Υποδοµής 

∆ήµου Μύκης,, Κατασκευή Οχετού για Όµβρια στον Κένταυρο ∆ήµου Μύκης. 

2002 – 2004 : ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τσιάµη Βασίλη και Νάτσιου ∆ηµήτρη  

 ∆ιεκπεραιώσεις οικοδοµικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή Αττικής 

Γ. ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 

Γνώση χειρισµού προγραµµάτων  

• επεξεργασίας: Microsoft Office  

• διεκπεραίωσης στην πολεοδοµία έκδοσης οικοδοµικής άδειας: ΠΟΛΗ ΓΙΑ 

WINDOWS, CIVILTECH,ROOF 

• σχεδιαστικών: AutoCAD, CADware 

• ανάλυσης, διαστασιολόγησης, απεικόνισης, ελέγχου και σχεδίασης 

δοµηµάτων τριών διαστάσεων : FESPA 4 (παρακολούθηση σεµιναρίων), 

StereoSTATIKA,  

• σχεδιασµού και διαχείρισης έργου : PRIMAVERA 

• Μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. ENERGY BUILDING της 

CIVILTECH (παρακολούθηση σεµιναρίων της εταιρείας civiltech αλλά και 

του ΙΕΚΕΜΤΕΕ ως υποψήφιος µόνιµος ενεργειακός επιθεωρητής)) 
∆. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

• ΑΓΓΛΙΚΑ 

University of Cambridge: First Certificate in English 

• ΙΤΑΛΙΚΑ 

Μέτρια γνώση 


