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ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ «ΔΑΝΑΟΣ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 



ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ_1 



ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ_2 



AEGEAN BALTIC BANK ΣΤΗΝ ΚΙΦΗΣΙΑ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA LIDL 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATTRATIVO_1 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ATTRATIVO_2 



KATAΣΤΗΜΑ ATTRATIVO_3  



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA MY TIFFANY_ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA W_ 



GALLERY ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ_ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ _LAK 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TEN 10_ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SPRIDER_ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ SWATCH_ 



ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗ_ 



FLOCAFE ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 



FLOCAFE ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ 



ΚΑΦΕ «ΑΙΓΛΗ» 



RED CAFÉ  ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ_ 



ΤΙΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΦΗΣΙΑ_ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ GOODY ’S_ 



KATAΣTHMATA ΚFC 



«ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ» ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ_ 



ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ MALBORO _ 



• Η εταιρία  EXELIXI CONSTRUCTION & INTERIOR δημιουργήθηκε από τον 
Σωτήρη Πάτση το 1996.  

•  Αργότερα άλλαξε το διακριτικό της τίτλο  και σήμερα εμφανίζεται ως  

• “XLIXI  CONSTRUCTION & INTERIOR” . Παράλληλα αναβάθμισε την 
φιλοσοφία της θέτοντας ως κύριο στόχο της εταιρίας την συνεχή εξέλιξη 
των αρχιτεκτονικών ιδεών και σκέψεων που γίνονται πράξη με βάσει τα 
χαρακτηριστικά, τις τεχνολογίες και τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής και 
του κοινωνικού συνόλου, υλοποιώντας έργα με καινοτομία και υψηλό 
αρχιτεκτονικό-αισθητικό αποτέλεσμα.  

• Εδώ και 30 περίπου έτη η ομάδα της XLIXI δραστηριοποιείται στο χώρο 
της μελέτης και της κατασκευή ιδιωτικών έργων. Και συγκεκριμένα: 

• Κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών 

• Επαγγελματικοί χώροι και χώροι εστίασης 

• Κτίρια γραφείων 

• Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων 

• Εκπόνηση των απαιτούμενων πολεοδομικών μελετών και μελετών 
εφαρμογής για την κατασκευή των έργων. 

• Αρχιτεκτονική μελέτη και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. 

•   

• Η XLIXI CONSTRUCTION & INTERIOR διαθέτει έμπειρο και 
εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, που 
επιμορφώνεται και ενημερώνεται συνεχώς σε σεμινάρια και εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τις εξελίξεις των μεθόδων 
κατασκευής - σχεδιασμού - οργάνωσης των έργων, και των διαθέσιμων 
υλικών κατασκευής. 

• Η στελέχωση της εταιρίας περιλαμβάνει Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς 
μηχανικούς, Τοπογράφους, Μηχανολόγους μηχανικούς, Διακοσμητές, 
Σχεδιαστές, Εργοδηγούς καθώς οικονομικό και διοικητικό προσωπικό. 

•   

• Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει αναλάβει πολυάριθμα έργα και έχει 
δημιουργήσει μία εντυπωσιακή πελατειακή βάση επαναλαμβανόμενων 
πελατών. 

. 
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Αλεξανδρίδου 28, Μαρούσι Τ.Κ 151 25 

Tel-fax: +30 210 6106968 

e-mail: contact@xlixi.com 

Web site:  www.xlixi.com 
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