
 

 
Αριζηείδης Καρανικολάοσ 

Ηµεποµηνία γέννηζηρ: 13.03.1959 

 
Ειδικόηηηα: Πολιηικόρ Μησανικόρ, ∆οµοζηαηικόρ  

 
∆ΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ 

 
1970-1976 Γεπµανική σολή Αθηνών 

 ΠΟΤ∆Ε 

1976 – 1981 Εθνικό Μεηζόβειο Πολςηεσνείο Πηςσίο Πολιηικού Μησανικού – 

∆οµοζηαηικού 

 

ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

 
Γεπµανικά:   Άπηαιζηα (µεηά πλήποςρ   ηεσνική οπολογίαρ)   

 Αγγλικά:     Πολύ καλά 

 

ΕΙ∆ΙΚΕ ΓΝΩΕΙ 

 
8 (οκηώ) έηη εµπειπίαρ ζε πολύ ενδιαθέποςζερ ζηαηικέρ µελέηερ, ζηην 

µελεηηηική εηαιπεία ζηαηικών W.Brandl ζηο Freising ηηρ Βαςαπίαρ (Γεπµανία).  

 

Ειδίκεςζη ζε µεηαλλικέρ και ξύλινερ καηαζκεςέρ, ζε ειδικά θέµαηα 

θεµελιώζευν και ζε µέηπα ανηιζηηπίξευρ οπςγµάηυν. 

Ειδίκεςζη ζε έπγα επιζκεςών και αναζηηλώζευν διαηηπηηέυν και 

παπαδοζιακών κηιπίυν και µνηµείυν. 

Ανάπηςξη ππογπαµµάηυν ηλεκηπονικών ςπολογιζηών για πολιηικούρ 

µησανικούρ (Ππογπάµµαηα ηοίσος ανηιζηήπιξηρ , διάηπηζηρ πλακών). 



 

 
 
 

ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Πηστίο µελεηηηή (Μηηρώα Μελεηηηών ηοσ Τ.ΠΕ.ΥΩ.∆.Ε. µε αριθ. 

Μηηρώοσ 6252) 

Καηηγοπία 08 ηαηικέρ Μελέηερ Γ΄ Σάξη 

Καηηγοπία 21 Γευηεσνικέρ Μελέηερ Β΄ Σάξη 

Σο πηςσίο είναι ενηαγµένο ζηην µελεηηηική εηαιπεία «.Λιάπορ & ΙΑ ΕΕ» 

µε διακπιηικό ηίηλο «ΗΛΙ∆Α ύµβοςλοι Μησανικοί» ΕΕ , µε ηάξη Ε΄ ζηην 

καηηγοπία 08- ζηαηικέρ µελέηερ. 

 
 

Μέλος Επιζηηµονικών - Επαγγελµαηικών Ενώζεων 
 

Σεσνικό Επιµεληηήπιο Ελλάδορ (Απιθµόρ Μηηπώος: 33743)             

                           Ελληνικό Σµήµα κςποδέµαηορ (Απιθµόρ Εγγπαθήρ: 5927) 

 
 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
 
 

1. Από ∆εκ. 1982

 έυρ Μάπη. 1988 

 
Ελεύθεπορ επαγγελµαηίαρ µε γπαθείο µελεηών και 

καηαζκεςών µε έδπα ηην Αθήνα. 

 

2.  Από Αππ. 1988 έυρ     

      Οκη. 1996 

Τπάλληλορ ζηην µελεηηηική εηαιπεία ζηαηικών W. 

Brandl ζηο Freising ηηρ Βαςαπίαρ (Γεπµανία). 

 

3.  Από Νοέµ. 1996 έυρ  

       ζήµεπα 

Ελεύθεπορ επαγγελµαηίαρ µε γπαθείο µελεηών και 

επιβλέτευν µε έδπα ηο Νέο Ηπάκλειο Αηηικήρ. 

 
 
 



 

 
 
 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 
Η βαζική δπαζηηπιόηηηα είναι ο ζσεδιαζµόρ, η επίβλετη και η διασείπιζη 
έπγυν Πολιηικού Μησανικού, ζηο δηµόζιο και ιδιυηικό ηοµέα. Οι 
πποζθεπόµενερ ςπηπεζίερ πεπιλαµβάνοςν: 

 
 Μελέηες 

ηαηική µελέηη καηαζκεςών από οπλιζµένο ζκςπόδεµα, µεηαλλικών 
καηαζκεςών, καηαζκεςών από θέποςζα ηοισοποιία και ξύλινυν καηαζκεςών. 

 
Μελέηερ επιζκεςών ζε καηαζκεςέρ οπλιζµένος ζκςποδέµαηορ για αζηοσία ζε 
ζειζµό, πςπκαγιά και διάβπυζη. 

 
Μελέηερ επιζκεςών και αναζηύλυζηρ καηαζκεςών από θέποςζα 
ηοισοποιία ζύµθυνα µε ζύγσπονοςρ κανονιζµούρ. 

 
Μελέηερ πποζειζµικήρ ενίζσςζηρ ςπαπσόνηυν κηιπίυν από οπλιζµένο 
ζκςπόδεµα ή ηοισοποιία. 

 
 Επίβλεψη και διαχείριζη έργων 

Επιβλέτειρ θέπονηα οπγανιζµού κηιπιακών έπγυν. 

 
∆ιασείπιζη έπγυν (Project management). 

ύνηαξη ηεςσών δηµοππάηηζηρ. 

ύνηαξη ηεσνικών πποδιαγπαθών. 



 

 
 
 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

 
 SOFISTIK: ηαηική και δςναµική ανάλςζη γενικών παβδυηών και 

επιθανειακών θοπέυν µε ηην σπήζη επίπεδυν και συπικών 

πεπεπαζµένυν ζηοισείυν. ∆ιαζηαζιολόγηζη παβδυηών και 

επιθανειακών ζηοισείυν από Ω, σάλςβα, ξύλο, θέποςζα ηοισοποιία 

ζύµθυνα µε ηοςρ κανονιζµούρ ΕΚΩ, EC-2, DIN 1045, DIN 1045-1, 

EC-3, EC-5, EC-6. Λςγιζµόρ και θευπία 2ηρ ηάξηρ για παβδυηά 

ζηοισεία και κελύθη. Γπαµµέρ επιπποήρ και επιθάνειερ επιπποήρ για 

εθαπµογή ζηην γεθςποποιία. Ιζοζηαηική και δςναµική ανάλςζη 

ζύµθυνα µε ηον ΕΑΚ και ηον EC8. Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ και 

ζςνδέζειρ µελών µεηαλλικών καηαζκεςών. 

 STEEL CONNECTIONS: σεδιαζµόρ και βεληιζηοποίηζη µεηαλλικών 

ζςνδέζευν, ζύµθυνα µε ηον EC-3, ηο DIN 18800 and SIA. 

 STATIK 5: Ανάλςζη και διαζηαζιολόγηζη ολόζυµυν και πηςσυηών 

θοπέυν, πποενηεηαµένυν θοπέυν, κελςθών, καηαζκεςών από 

ζκςπόδεµα, σάλςβα, κάηυ από ηςσούζερ ζηαηικέρ και δςναµικέρ 

θοπηίζειρ ζύµθυνα µε ηοςρ Εςπυκώδικερ, ηον ΕΚΩ, ηον ΕC2, DIN 

1045, DIN 1045-1, ηον ΕC3, ηον ΕΑΚ, ηον EC8 καθώρ επίζηρ και µε 

ένα πλήθορ άλλυν κανονιζµών (DIN, SIA κλπ). Ικανοηικοί έλεγσοι 

ζύµθυνα µε ηον ΕΑΚ. Ελαζηοπλαζηική ανάλςζη ολόζυµυν θοπέυν 

και ενίζσςζη ςθιζηάµενυν καηαζκεςών από ζκςπόδεµα ζύµθυνα µε 

ηην Μέθοδο Μεηακινήζευν (Push – Over) και ηον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

 FAGUS 5: Ανάλςζη διαηοµών οπλιζµένος και πποενηεηαµένος 

ζκςποδέµαηορ, µεηαλλικών διαηοµών θεπµήρ έλαζηρ, λεπηόηοισυν 

διαηοµών. 

 CEDRUS 5: σεδιαζµόρ και ανάλςζη πλακών και δίζκυν, 

βεληιζηοποίηζη οπλιζµού, µέγιζηος θοπηίος, ζσεδιαζµόρ 

επιθανειακών ζηοισείυν οπλιζµένος ζκςποδέµαηορ. 

 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ: Επίλςζη και διαζηαζιολόγηζη ηοίσυν ανηιζηήπιξηρ 
 

 TOL – RAF: ∆ςναµική ανάλςζη συπικών πλαιζίυν µε θάζµαηα 

απόκπιζηρ και ςπεπυθηηική ανάλςζη κηιπίυν από οπλιζµένο 

ζκςπόδεµα. σεδιαζµόρ ζύµθυνα µε ηοςρ EC-2, EC-8, ΕΚΩ και ΕΑΚ. 


