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Κωνσταντίνος Λούλης γεννήθηκε το 1955. Έζησε στον Βόλο, όπου και ολοκλήρωσε
τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής
Τεχνικών Κυλινδρόμυλων.
Το 1975 ανέλαβε τη διεύθυνση των μύλων Λούλη, συνεχίζοντας για έκτη γενιά την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε στην Ήπειρο το 1782.
Το 1979 κατασκεύασε τον πρώτο κυλινδρόμυλοστην Ελλάδα με νέα τεχνολογία ξηρού καθαρισμού σίτου και με εντελώς μηδενικά στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα.
Τη δεκαετία του 1990 κατασκεύασε με την ίδια λογική πρότυπους μύλους στα Βαλκάνια
(Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία), καθώς και αρτεργοστάσια, μακαρονοποιεία, μπισκοτοποιεία και αλυσίδα 100 ιδιωτικών πρατηρίων, κατακτώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς
και απασχολώντας συνολικά 4.500 άτομα. Τα εργοστάσια αυτά ήταν οι μεγαλύτερες ελληνικές ιδιωτικές επενδύσεις στις χώρες αυτές. Το ύψος των συνολικών επενδύσεων για το σκοπό αυτών έφτασε τα 250 εκατ. ευρώ.
Τη διετία 1989-1991 διετέλεσε Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους.
Το 1990 απέκτησε την αρχαιότερη καθημερινή επαρχιακή εφημερίδα της Ελλάδας, τη
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, την οποία εκσυγχρόνισε (η πρώτη ηλεκτρονική έντυπη έκδοση στην χώρα), τετραπλασιάζοντας την κυκλοφορία της.
Την περίοδο 1992-1994 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Από το 1998 έως το 2008 υπήρξε μέλος της οικονομικής επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδας, με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και μέλη τρεις Μητροπολίτες, ενώ το
2003 ανέλαβε υπεύθυνος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας, για διάστημα δύο ετών.
Από το 2004 είναι επίτιμος πρόξενος της Ολλανδίας στην Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία –
Ήπειρος) και πρόεδρος του Κληροδοτήματος Λούλη στα Ιωάννινα.Το 2007 το Πανεπιστήμιο Κίνγκστον του απένειμε τον τίτλο του επίτιμου Διδάκτορα.
Τον Ιούνιο του 2010 παρέδωσε τη διοίκηση των μύλων Λούλη στον γιο του, Νικόλαο, έχοντας
ανεβάσει, σε 35 χρόνια, τον όγκο των αλέσεων από 12.000 τόνους σε 650.000τόνους ετησίως.
Το 2016 η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου τον ανακήρυξε Κτήτορα και Μεγάλο Ευεργέτη της Μονής.
Το 2017 η Κιβωτός του Κόσμου τον ανακήρυξε Μέγα Ευεργέτη μετά τη δωρεά των δύο κατοικιών του στον Βόλο.
Έχει εκδώσει τρία βιβλία, σχετικά με την ιστορία,με τα προβλήματα περιβάλλοντοςκαι τα
γραμματόσημα.Είναι παντρεμένος, πατέρας πέντε παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονιών.

