ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.

Επώνυμο

: Κουσκούτης

2.

Όνομα

: Παντελής

3.

Ημερομηνία και τόπος γέννησης

: 28 Δεκεμβρίου 1974, Αθήνα

4.

Υπηκοότητα

: Ελληνική

5.

Οικογενειακή Κατάσταση

: Έγγαμος – 2 παιδιά

6.

Εκπαίδευση
• Ίδρυμα

: Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

• Πτυχίο ή Δίπλωμα

: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
(Βαθμός πτυχίου: 7,49)

7.

8.

• Ημερομηνία

: Νοέμβριος 1997

Γλώσσες

: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα όπου 5 είναι το άριστα)
ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΦΟΡ. ΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

• Ελληνικά (μητρική γλώσσα)

5

5

5

• Αγγλικά

4

4

4

Μέλος επαγγελματικών
οργανισμών

9.

Παρούσα θέση

: Μέλος ΤΕΕ με Αρ. Μητρώου 78069
Μέλος Μητρώου μελετητών με Αρ. Μητρώου 15448
: Ελεύθερος επαγγελματίας - Εξωτερικός συνεργάτης
topomet Α.Ε. “Σύμβουλοι Μηχανικοί”

10.

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας

: 8 έτη

11.

Κύρια προσόντα

: Άριστη χρήση Η/Υ

• Λειτουργικά συστήματα (Unix, Ms-DOS, WINDOWS 95 - 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP)
• Γλώσσες προγραμματισμού (Visual Basic r6.0, Quick Basic r4.5, Fortran r77)
• Εγκατάσταση Hardware και διαχείριση Software Τοπικών Δικτύων (LAN)
• Τοπογραφικό λογισμικό (Topko r10.0, Win GeoCalc, Verm r4.0, Γεωδαιτικός Ιστός,…)
• Λογισμικό οδοποιίας (ΟΔΟΣ r6.2, Anadelta tessera,...)
• Σχεδιαστικό λογισμικό (AutoCAD 2006, Land Development Desktop 2005, Survey 2005, Civil design
2005, ,Cadware r9.0)
• Λογισμικό G.P.S. (Leica SKI r2.1, Trimble Total Control r2.5, Ashtech Solutions r2.6)
• Ms - Office XP (Word, Excel, Project,…)
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12.

Επαγγελματική εμπειρία
6/2004-Σήμερα

Άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος - Εξωτερικός συνεργάτης topomet Α.Ε.
“Σύμβουλοι Μηχανικοί”. Ενασχόληση με πάσης φύσεως τεχνικό αντικείμενο Αγρ.
Τοπογράφου Μηχανικού:
•

Σύνταξη τοπογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών ιδιωτικών και δημοσίων
φορέων.

•

Σύνταξη τοπογραφικών - υψομετρικών διαγραμμάτων ιδιωτικών έργων.

•

Εκτέλεση μετρήσεων - επιλύσεων και συνορθώσεων οριζοντιογραφικών και
χωροσταθμικών δικτύων έργων.

•

Εκτέλεση

προφιλομετρήσεων

σηράγγων

και

εξαγωγή

επιμετρητικών

διατομών.
9/2001-5/2004

Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών στο Ανάδοχο Υπηρεσιών Επίβλεψης του
Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα: “Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος
από Κόμβο Ηγουμενίτσας έως Κόμβο Σελλών (1.1.3/5 - 1.2.2.)”.
•

Εκτέλεση

μετρήσεων

οριζοντιογραφικών

και

χωροσταθμικών

δικτύων

τμημάτων του έργου, με σκοπό την ενιαία συνόρθωσή τους.
•

Μέτρηση και στατιστική αξιολόγηση μικρομετακινήσεων κατασκευών και
συγκλίσεων σηράγγων.

5/2000-7/2001

•

Έλεγχος μελετών και σύνταξη μελετών εφαρμογής.

•

Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης.

•

Έλεγχος επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

•

Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου μέσω βάσης δεδομένων.

Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ως εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ
ΑΤΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,
Τμήμα “Σήραγγα Ανηλίου - Σήραγγα Αγίου Νικολάου (3.3)”.
•

Σύνταξη

περιβαλλοντικών

μελετών

(εργοταξιακών

εγκαταστάσεων,

αποκατάστασης χώρου απόθεσης υλικών).
•

Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων κιβωτοειδούς
οχετού.

•

Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του
έργου.

•

Μέτρηση μικρομετακινήσεων μετώπου και στατιστική αξιολόγησή τους.

•

Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών
διαφόρων εργασιών (χωματουργικών, έργων αποστράγγισης, ...).

9/1999-4/2000

Εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ στο έργο
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα “Περιστέρι - Σήραγγα Ανθοχωρίου (3.1)” και της κ/ξιας
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΒ ΑΕ στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα “Άγιος Νικόλαος - Αγία
Αναστασία (1.2.2)”.
•

Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του
έργου.

•

Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών
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διαφόρων

εργασιών

πασσαλομπήξεων,

(χωματουργικών,

κατασκευής

τοιχίων

διευθέτησης
αντιστηρίξεις,

ποταμού,
ακροβάθρων,

μεσοβάθρων, φορέα γεφυρών,...)
•

Μέτρηση μικρομετακινήσεων τελικής επανεπίχωσης μετώπου και στατιστική
αξιολόγησή τους.

6/1999-8/1999

Εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ στο έργο
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα “Σήραγγα Δωδώνης (1.3.2)”.
•

Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του
έργου.

•

Μέτρηση μικρομετακινήσεων τοίχου Βερολίνου και στατιστική αξιολόγησή
τους.

•

Μέτρηση συγκλίσεων εντός σηράγγων και στατιστική αξιολόγησή τους.

•

Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών
διαφόρων εργασιών (χωματουργικών, πασσαλομπίξεων, τοποθέτησης Fore
poling, πλαισίων,...).

3/1998-8/1998

Υπεύθυνος τοπογραφικών εργασιών του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 88 Σ.Δ.
Λήμνου.
•

Εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων στρατοπέδων και ψηφιακή απόδοσή
τους.

•

Τοπογραφικές μελέτες μικρής κλίμακας (υδραυλικά δίκτυα βιολογικών
καθαρισμών, χωροθετήσεις νέων εγκαταστάσεων,...)

9/1995-9/1997

Ενεργό μέλος της εταιρίας κατασκευών – μελετών Πολυγωνική Ο.Ε.
•

Υπεύθυνος τοπογραφικού συνεργείου σε κατασκευή οικοδομικών έργων
(Καζίνο – Ξενοδοχείο Hyatt, Μονή Λαζαριστών, Village Center, Practicer,
Γερμανική σχολή, Κ.Θ.Β.Ε.,…).

•

Συμμετοχή σε τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας με χρήση
επίγειων και δορυφορικών μεθόδων G.P.S. καθώς και ψηφιακή απόδοσή τους
(Αερολιμένας Θεσσαλονίκης, Κόμβος Λαγκαδά, Οδικός Άξονας Γιαννιτσά –
Μαυροβούνι,...).

•

Εκτέλεση βυθομετρήσεων και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου υποθαλάσσιας
περιοχής Αερολιμένος Θεσσαλονίκης.

•

Υπεύθυνος

τοπογραφικού

συνεργείου

σε

εργασίες

ίδρυσης

οριζοντιογραφικών και χωροσταθμικών δικτύων. Διεκπεραίωση υπολογισμών
και επιλύσεων γεωδαιτικών μετρήσεων.
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