Ο πολιτικός μηχανικός Άγγελος Ξέκαλος σπούδασε στο University of
Greenwich, School of Land and Construction Management της Μεγάλης
Βρετανίας αποκτώντας τον τίτλο Bachelor of Engineering in Civil
Engineering το 2001. Το 2002 αποφοίτησε από το University of Greenwich,
School of Architecture and Construction στη Μεγάλη Βρετανία έχοντας
αποκτήσει τον τίτλο Master of Science in Civil Engineering. Οι παραπάνω
τίτλοι σπουδών, αναγνωρίζονται ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα
απονεμόμενα από τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Συνεχίζοντας την πορεία του στον τομέα των κατασκευών απέκτησε το 2003
τον τίτλο Master of Science in Structural Engineering από το University of
Surrey, School of Engineering, Department of Civil Engineering της Μεγάλης
Βρετανίας, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης δομοστατικού σχεδιασμού και είναι ισότιμο προς τα απονεμόμενα
από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Από το 2006 ο Άγγελος Ξέκαλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, από το 2012 εντάσσεται
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) - τάξη Α2 και το 2016
είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.
Παραμένει διαρκώς ενημερωμένος παρακολουθώντας σεμινάρια σχετικά με
τα νέα τεχνολογικά μέσα και τις σύγχρονες εξελίξεις. Το 2006 συμμετείχε σε
σεμινάρια με θέμα τον προγραμματισμό με AutoLisp ενώ το 2009
παρακολούθησε σεμινάρια G.I.S. Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
και σεμινάρια του προγράμματος ArchiCAD. Την ίδια χρονιά έλαβε
πιστοποίηση στην άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
επιπλέον πιστοποίηση στον χειρισμό του προγράμματος AutoCAD. Το 2010
παρακολούθησε σεμινάρια σχετικά με τη διαπραγμάτευση για την επιτυχία,
την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και την αποτελεσματική ηγεσία
ομάδας. Το 2016 συμμετείχε στις εργασίες του σεμιναρίου “ Digital Marketing in
Hospitality” πιστοποιώντας τις γνώσεις του στον κλάδο του τουρισμού.

Το 2012 απέκτησε Άδεια Ελεγκτή Δόμησης και Άδεια Ενεργειακού
Επιθεωρητή, ενώ την ίδια χρονιά παρακολούθησε επιτυχώς σεμινάριο με θέμα
την Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Από το 2003 έως το 2004 εργάστηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ”Young
and Webb Consulting Civil and Structural Engineers” στην Οξφόρδη της
Μεγάλης Βρετανίας ”Frewin Court, Oxford, UK” με κύριο ρόλο την επίλυση
στατικών μελετών. Συμμετείχε στα ακόλουθα έργα: Boars Hill, Charlbury,
Burford, Oxford, London, Hinton Waldrist, Clifton Hampden, Bicester,
Witney, Southmoor.
Το έτος 2005, στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ανέλαβε την
επίβλεψη στην 95 ΕΑΝΕΘ στη Ρόδο και ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή:

γραφείου κινήσεως, αποθήκης υλικών, αποθήκης οπλισμού, αποθήκης υλικών
ομάδων συντηρήσεως και υπερυψωμένων σκοπιών.
Από το 2007 έως σήμερα διατηρεί τεχνικό - μελετητικό γραφείο όπου
αναλαμβάνει οικοδομικές άδειες, επιβλέψεις σε οικοδομικά έργα, εργολαβίες
σε δημόσια έργα (οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικάενεργειακά), ενεργειακές επιθεωρήσεις, ελέγχους δόμησης, τακτοποιήσεις
αυθαιρέτων και τοπογραφικά διαγράμματα.
Από το 2016 η δραστηριότητα της επιχείρησης, με διακριτικό τίτλο “Xekalos
Constructions” επεκτείνεται στους τομείς της μεσιτείας αλλά και του
τουρισμού.
Το διάστημα 2007-2008 συμμετείχε στην υλοποίηση κατασκευής του
Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου στην Αγία Τριάδα και από το 2009 έως το 2010
στην υλοποίηση κατασκευής του έργου Γερακάρι Αγκάλη Homes – Μονάδα
Φροντίδας ηλικιωμένων. Το 2011 ανέλαβε τη στατική μελέτη και επίβλεψη
του Ξενοδοχείου τριών αστέρων κλασσικού τύπου στο Γερακάρι Ρεθύμνης.
Από το 2012 έως σήμερα έχει αναλάβει και ολοκληρώσει πολυάριθμα ιδιωτικά
έργα σε κατασκευή στο Κάστελλο, Λευκόγεια, Λούτρα, Πηγή, Άγιο Δημήτριο,
Πρινές, Γερακάρι, Μέρωνα, Άδελε, Χουμέρι, κλπ. Επίσης έχει αναλάβει
πολυάριθμα δημόσια έργα όπως είναι : 8ο Υποέργο: Άμεσα έργα
αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου περιοχής Δήμου Κισάμου Ε’φάση
ΠΕΧ,
Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2013 (εκπόνηση
στατικών μελετών για στέγαστρα) κλπ.

